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كلمة العدد
نعمـــل فـــي مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة علـــى نشـــر ثقافـــة الوعي 
بالمخاطـــر وتضميـــن عنصـــر المخاطر فـــي اإلجـــراءات والعمليات فـــي جميع مجاالت 
العمـــل المرتبطة بأنشـــطتنا، كما نســـعى طبقاً لتوجهاتنا االســـتراتيجية 2040 للوصول 
إلـــى مســـتوى أداء عالمـــي فـــي مجـــال الصحـــة والســـالمة واألمـــن والبيئـــة، من خالل 

تطبيـــق المعاييـــر واألنظمـــة المشـــددة المتعلقـــة بهذا المجـــال في كافـــة المواقع. 

فنحـــن ندرك أهميـــة إدارة األزمات والمخاطر باعتبارها العمـــود الفقري ألي منظومة 
إدارية في المؤسســـة والشـــركات النفطيـــة التابعة، ألنه من خاللها يتـــم درء أي مخاطر 
متوقعـــة أو االســـتجابة فـــي الســـيطرة علـــى التهديـــدات الواقعـــة، والصناعـــة النفطية 
بالتحديـــد تتعـــرض لمخاطـــر كبيرة على مـــدار اليوم، فهنـــاك مخاطر تشـــغيلية وكذلك 
مخاطـــر إداريـــة وماليـــة يجب أن يتم التعامل معها بشـــكل متكامل، لذا أيدت المؤسســـة 
هـــذا األمر وأصبح هناك استشـــعار مـــدروس يمّكننا من تقييم درجـــة الخطورة وكلفتها 
 اإلجماليـــة قبـــل الوقـــوع، ولقـــد أحدث ذلك مزيـــداً من الممارســـات  والعمـــل الجاد من 
أجـــل تفعيـــل دوائـــر المخاطر فـــي القطاع النفطي بشـــكل عام والمؤسســـة والشـــركات 
التابعـــة بشـــكل خـــاص وذلـــك للحفاظ على ســـالمة العاملين، مع ضـــرورة تطبيق المعاييـــر العالمية وأفضل الممارســـات المثلى فـــي إدارة المخاطر 

في  جميـــع المجاالت.

لقـــد قصدنـــا أن تكـــون إحدى التوجهات االســـتراتيجية لمؤسســـة البترول الكويتية حتى عام 2040 تطبيق أفضل الممارســـات فـــي إدارة المخاطر 
فـــي جميـــع المجـــاالت المرتبطـــة بأنشـــطة المؤسســـة، وكذلك ربـــط عملية اتخـــاذ القـــرارات وتعظيم التكامـــل بينهم، هـــذه االســـتراتيجية تتضمن 
مجموعـــة مـــن المبـــادرات لبناء قدرات المؤسســـة في مجـــاالت الحوكمة والعمليـــات والمـــوارد البشـــرية والتكنولوجيا، ولتتحقق أهداف المؤسســـة 

يجب أن تســـتمر اســـتراتيجيتها الخاصـــة في إدارة المخاطر الشـــاملة.

ال شـــك أن كل أزمـــة تمـــر بها الشـــركات تعد فرصـــة حقيقية إلظهار شـــخصية المؤسســـة والتزامها بعالمتهـــا التجارية وقيمها المؤسســـية وطرق 
التصـــدي لمثـــل هـــذا التأثيـــر أمام المســـاهمين، ولنســـتدل على ذلك بمـــا حدث مؤخـــراً والظروف االســـتثنائية التـــي اجتاحت العالـــم بأكمله جراء 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد، فكانت أزمة غير مســـبوقة، إال أن القطاع النفطي تخطى كل ذلك، بل وســـاهم في عالج األمر وأثبـــت للجميع أنه المثال 
النموذجـــي لدعـــم المجتمـــع ورفعتـــه، فاســـتطاع الحفـــاظ على كافـــة األعمال األساســـية التي يقوم بـــه دون خلـــل أو تقصير، بل وتأميـــن احتياجات 

الســـوق المحلـــي والعالمي من وقود ومنتجـــات بترولية.

إن إدارة األزمـــات والمخاطـــر موضـــوع ديناميكـــي وعملية دائمة التطور، وتفخر مؤسســـة البترول الكويتية بتقيدها التام بمعايير الصحة والســـالمة 
والبيئـــة، ســـواء علـــى صعيـــد التطبيـــق أو النتائج ســـعياً لضمان صحة وســـالمة العاملين والمقاوليـــن والمورديـــن والعمالء وأفـــراد المجتمع عموماً، 
فضـــاًل عـــن الحـــرص الشـــديد على حمايـــة البيئة فـــي أي من مواقع العمل. ويســـهم نظـــام الصحة والســـالمة والبيئة الـــذي تعتمده المؤسســـة في 
مســـاعدة المؤسســـة وشـــركاتها التابعة على تحقيق أهداف عدة شـــرط التقيد بااللتزام برســـالة المؤسســـة في مضمار الصحة والســـالمة والبيئة، 
والســـعي إلـــى إقامـــة عالقـــات صحيـــة بناءة مـــع مجتمعنـــا، وكذلك تجاوز مســـتوى التوقعـــات في هذا الصـــدد وتحمـــل المســـؤولية االجتماعية في 

االلتـــزام بقواعد الصحة والســـالمة والبيئـــة بمقارنة التطبيق مـــع التوقعات . 

وأخيـــراً وليـــس آخـــرا،ً إن مجـــال إدارة المخاطـــر الشـــاملة يتطور باســـتمرار وبالتالـــي تحرص المؤسســـة على مواكبـــة هذه التطورات المســـتمرة 
للتقنيات واألدوات المســـاندة المســـتخدمة والمســـتجدات في هذا المجال من حيث األســـاليب المســـتخدمة، كل ذلك من أجل إيماننا العميق بقدرة 

المؤسســـة علـــى أن تحتل مكانـــة ريادية متقدمة فـــي هذا المجال في المســـتقبل.

ولـــن نتوانـــى أو نتقاعـــس عن تغيير طريقة وأســـلوب العمل إذا تطلب األمر ذلك، ســـعياً لصناعة أفضـــل، ولتعزيز الفكرة القائلة بـــأن إدارة مخاطر 
المؤسســـات تساهم بتسريع وتحســـين عملية صنع القرار.
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مؤسسة البترول الكويتية

خطط االستجابة 
وأولويات حاسمة

تحظــى دائرة الصحة والســامة واألمن والبيئــة بأهمية حيوية لدى مؤسســة البترول 
الكويتيــة، كما أنها تولــي اهتمامًا كبيــرًا بااللتزام الدقيق ألنظمة الصحة والســامة 
واألمن والبيئة ســعيًا لضمان صحة وسامة العاملين والمقاولين والموردين والعماء 
وأفــراد المجتمع بشــكل عام، فضــًا عن الحرص الشــديد على حماية البيئــة في أي من 
مواقع عمليات القطاع النفطي وحتى نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع، كان لنا هذا 

اللقاء مع مدير دائرة الصحة والسامة واألمن والبيئة السيدة “أسماء القاف”.

بدايــة، نــود التعــرف على رؤيــة دائــرة الصحة والســامة 
واألمن والبيئة طبقا للتوجهات االستراتيجية 2040؟

فــي مؤسســة البتــرول الكويتيــة نفخــر بإلتزامنــا وتقيدنــا التــام 
بمعاييــر الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة، ســواء علــى صعيــد 
التطبيــق أو النتائــج وذلــك ســعياً لضمــان صحة وســالمة العاملين 
والمقاولين والموردين والعمالء وأفراد المجتمع بشكل عام، فضالً 
عــن الحرص الشــديد على حماية البيئــة في أي من مواقع عمليات 
القطاع النفطي، وتســهم هذه المعايير التي تعتمدها المؤسســة في 
مســاعدتها علــى تحقيــق أهداف متعــددة يجمعها شــعار واحد هو 

“األداء من خالل التكامل”.

مــاذا عــن آليــات العمل داخــل الدائــرة؟ وكيــف يمكن لكم 
تحقيــق هذا التوازن بين الفكرة والتطبيق واإللتزام الكامل 

بالمعايير؟

تحتفــظ مؤسســة البتــرول الكويتيــة بنظــام شــامل إلدارة الصحة 
والســالمة واألمــن والبيئــة وتعمــل علــى تطويــره بصــورة مســتمرة 

ويعتبــر هــذا النظــام منهجــاً منظمــاً وموثقــاً بشــكل كامــل إلدارة 
الصحة والسالمة ولحماية البيئة، وتعد عناصر نظام إدارة الصحة 
والســالمة والبيئة لدى مؤسســة البترول الكويتية هي الحد األدنى 
مــن المتطلبــات الضروريــة للنجــاح فــي إ دارة المخاطــر المتعلقــة 
بالصحة والسالمة واألمن والبيئة، ويجب على كل موظفي ومقاولي 
وزائــري مؤسســة البتــرول الكويتيــة إتبــاع هــذه األنظمــة المتعلقة 

بالصحة والسالمة واألمن والبيئة.

وتقوم دائرة الصحة والســالمة واألمــن والبيئة بمراجعة وتحديث 
نظام إدارة الصحة والســالمة واألمن والبيئة بصورة دورية لتجديد 
أداء مؤسســة البتــرول الكويتيــة وشــركاتها التابعــة وتحســينه بمــا 
يتماشــى مــع أفضــل الممارســات المقبولــة عالميــاً ووفقــاً لنتائــج 

التطبيق الخاصة بالنظام.

كمــا تقــوم جميــع الشــركات النفطيــة التابعــة لمؤسســة البتــرول 
الكويتيــة باتبــاع وتطبيــق متطلبــات نظــام إدارة الصحة والســالمة 
واألمــن والبيئــة من خــالل تطويع أنظمتهــا وإجراءاتهــا لتتوافق مع 

متطلبات النظام.
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نود التعرف على مدى جاهزية مؤسســة البترول الكويتية 
أثناء األزمات وحاالت الطوارئ؟ 

هنــاك خطــة موحدة عالية المســتوى إلدارة األزمات والتي تندرج 
الخاصــة  الطــوارئ  حــاالت  لمختلــف  اإلســتجابة  تحتهــا خطــط 
بالشــركات النفطيــة التابعــة حســب طبيعــة عملياتهــا والمخاطــر 
المصاحبــة لهــا والتــي تشــمل المهــام واإلجــراءات والمســؤوليات 
الالزمــة للتعامــل مــع الموقــف وإدارة األزمــة واحتوائهــا وحمايــة 
العامليــن والممتلــكات والبيئــة مــع تأمين جميع متطلبات الســالمة 
واألمــن الصناعــي للتأكــد مــن جاهزية واســتعداد القطــاع النفطي 

إلدارة األزمات وحاالت الطوارئ القصوى عند حدوثها.

كيــف يمكــن التصــدي لمواجهــة المخاطــر الناتجــة عن 
األزمات وحاالت الطوارئ القصوى؟

في حال قرب وقوع خطر أو أزمة قد تتأثر بها الكويت أو عمليات 
القطــاع النفطــي، تقــوم مؤسســة البتــرول باتخــاذ كافــة التدابيــر 
واإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة 
فــي الدولــة وذلك حســب مــا هو معمول به في خطــط عمل حاالت 

الطوارئ لدى المؤسسة وتكون وفقاً لما يلي:

تقييــم الوضــع والظــروف المحيطــة والراهنــة حســب الخطط 	 
واإلجراءات المتبعة لدى المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة.

هناك خطة موحدة عالية 
المستوى إلدارة األزمات 

والكوارث في القطاع النفطي

رفع مستوى اإلجراءات األمنية وتكثيف حماية المنشآت النفطية 	 
داخل دولة الكويت.

تأمين جميع متطلبات السالمة واألمن الصناعي لحماية العاملين 	 
وضمان سالمة التشغيل لعمليات القطاع النفطي حسب اإلجراءات 

المتبعة لنظام إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة.

االســتراتيجية 	  المخزونــات  احتياطــات  مــن جاهزيــة  التأكــد 
للمنتجــات البتروليــة بالتنســيق مــع قطــاع التســويق العالمــي فــي 

مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية التابعة.

التنســيق والتعــاون مع الجهات المعنية فــي الدولة، مثل اإلدارة 	 
العامــة لإلطفــاء، وزارة الدفــاع، الهيئة العامة للبيئــة، الهيئة العامة 
للصناعــة، ووزارة الداخليــة وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة لتقييم 
المــوارد المتاحة وإعداد الوســائل واإلمكانيات المتوفرة للســيطرة 

على حاالت الطوارئ وإدارتها.

تفعيل منظومة االتصاالت مع توفير البدائل لها لضمان عملها 	 
وتشغيلها أثناء حاالت الطوارئ حسب خطة إدارة األزمات لمؤسسة 

البترول الكويتية.

وفي حال وقوع األزمة أو الخطر، كيف يكون التصرف؟

يتــم تفعيــل خطــة إدارة األزمــات لمؤسســة البتــرول الكويتية بعد 
تقييــم حــدة تأثيــر انعكاســاتها ودرجــة تطورهــا، باإلضافــة إلــى 
تفعيــل مركــز إدارة األزمــات في مؤسســة البترول وغــرف الطوارئ 

التزامنا بمعايير الصحة 
والسامة واألمن والبيئة 

يعتبر أمرًا حيويًا لنجاح عمل 
المؤسسة
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للشركات النفطية التابعة، وتواجد قياديي القطاع النفطي فيها مع 
فــرق الطــوارئ المختصة لالســتجابة والتعامل مــع مختلف حاالت 
الطــوارئ بمشــاركة الــوزارات المعنيــة وأجهــزة الدولــة المختصــة 

إلدارة األزمة والسيطرة عليها.

حدثينــا عــن إدارة األزمــات وكيــف يمكن االســتعانة بهذا 
الفريق لمواجهة األخطار المحيطة؟

تعتبــر إدارة األزمــات والطــوارئ من أصعب المجــاالت في الدولة 
بشــكل عــام، بحكــم نــدرة الخبرات واألفــراد المؤهليــن لذلك وفقاً 
للمعايير العالمية لهذا الغرض، لذا سعينا نحو استقطاب الكفاءات 
الوطنيــة المؤهلــة علميــاً وعمليــاً، وذلك لالســتفادة منهــا في هذا 
المجــال. وقــد تــم اســتحداث فريــق إدارة األزمــات فــي مؤسســة 
البترول الكويتية وإسناد إدارته لمن يحمل من الكفاءة والخبرة التي 

تجعله مؤهاًل بهذا المجال.

تقيم مؤسســة البتــرول الكويتية تماريــن ميدانية وهمية 
بصورة دورية، ســواء على مســتوى المؤسسة أو مع شركاتها 
التابعة، فهل يمكن لســيادتكم التطرق للحديث عن فوائد 

تلك التمارين؟

ال شــك أن الدروس المســتفادة من إقامة التمارين الوهمية يمنح 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة آفاقاً جديدة في التعامل 
مــع مختلف حــاالت الطوارئ واألزمات، مع تعزيز قدرتها وأجهزتها 

الفنية للتعامل مع أي أخطار قد تتعرض لها البالد.

قياس مدى جاهزية القطاع 
النفطي في التعامل مع 

التحديات والكوارث من خال 
إقامة التمارين الميدانية 
على مستوى المؤسسة 

وشركاتها التابعة

كما أن مؤسســة البترول الكويتية تضع مســائل الصحة والسالمة 
واألمــن والبيئــة فــي مقدمــة أولوياتهــا، لــذا تعمــل دائــرة الصحــة 
والســالمة واألمــن والبيئة على وضع ســيناريوهات مختلفة للتعامل 
مع المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع النفطي، وتتعامل مع هذه 
المخاطــر علــى أنها أمر واقع لقياس مدى جاهزية أجهزة الطوارئ 
التابعة لها ولشركاتها النفطية، وفي الوقت نفسه للوقوف على مدى 
جاهزية وتعاون الجهات الحكومية وأجهزة الدولة المعنية من وزارة 
الداخليــة واإلدارة العامة لإلطفــاء ووزارة الصحة متمثلة بالطوارئ 

الطبية والهيئة العامة للبيئة. 

كما أن المؤسســة تعمل بشــكل مســتمر على رفع جاهزية القطاع 
النفطــي وقدرتــه علــى التعامــل مــع التحديــات والكــوارث التي قد 
تحــدث فــي الحــاالت االســتثنائية بالتعاون مــع الجهــات الحكومية 

المعنية في الدولة. 
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كلمة ختامية من ضيفتنا الكريمة؟

إن التوجهات االســتراتيجية 2040 في مجال الصحة والســالمة 
واألمــن والبيئة كانت من الركائز األساســية لالســتراتيجية وأولوية 
حاســمة لمــا يحملــه القطــاع النفطــي مــن التــزام اتجــاه العامليــن 
والمجتمع وتطوير المشاريع، مما يعكس صورة المؤسسة وشركاتها 
التابعة محلياً ودولياً وأن نكون منظومة متكاملة في أنشطتها وذات 

فكر مؤسسي موحد.

كمــا أننــا نلتــزم بــكل المعاييــر الصناعيــة واللوائــح الحكوميــة 
الســارية، ونعمل على بناء شــراكات مع هيئات المجتمع التي نعيش 
فيــه لتطويــر سياســات أفضل من أي وقت مضى من أجل تحســين 
الســالمة والصحــة واألمن والبيئة، فأهدافنــا تدفعنا لتحقيق أعلى 

معايير التميز. 

ويحرص القطاع النفطي على اإٍلسهام في تطوير المجتمع وتبني 
األفكار البناءة التي تســاهم في هذا التطوير، كما أننا نبذل جهوداً 
كبيرة لتطبيق مفهوم المســؤولية االجتماعية وعلى عدة مســتويات، 
تبــدأ مــن اهتمامنــا بالقــوى العاملــة والموارد البشــرية مــن ناحية 
التطويــر والتأهيــل مــروراً ببرامــج الحفــاظ علــى البيئــة، وانتهــاء 
بالعديــد مــن األنشــطة والفعاليــات التــي نتواصــل مــن خاللهــا مع 

شرائح المجتمع بأسره.
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مؤسسة البترول الكويتية

 إدارة المخاطر وسر النجاح األمثل

تطــور مفهــوم إدارة مخاطر المؤسســات مؤخرًا 
مــن الخصوصية إلــى االحتضان المنهجــي للحد من 
المخاطر، مع األخذ في االعتبار األهداف االستراتيجية 
في مؤسســة البترول الكويتية والفرص المرتبطة 
بها، فإدارة المخاطر الشاملة تعد عملية متكاملة 
يتم مــن خالها تخطيط وتنظيــم وقيادة وكذلك 
التحكــم فــي أنشــطة أي مؤسســة بشــكل أكثــر 
فاعليــة بهدف تقليــل تأثيرات المخاطــر، والبد من 
التأكيــد علــى أن إدارة المخاطر الشــاملة ال تشــمل 
فقــط المخاطر المرتبطــة بالخســائر العرضية التي 
قد تحدث ألي مؤسسة، ولكنها تمتد لتشمل أيضًا 
المخاطر المالية واالستراتيجية والتشغيلية وغيرها 
من المخاطر والتحديات، وحتى نتعرف على تفاصيل 
هذا األمر كان لنا لقاء مع مدير دائرة إدارة المخاطر 

بمؤسسة البترول الكويتية السيد بدر الشميمري.

طبيعة عمل إدارة المخاطر
تعاظمــت الفائــدة المرجــوة مــن إدارة المخاطــر الشــاملة 
مؤخراً... ها شرحتم لنا طبيعة العمل بها ومدى ارتباطها 

بكافة اإلدارات األخرى؟
تقوم إدارة المخاطر بمساندة اإلدارة من خالل وضع برامج لرفع 
مســتوى الثقافــة وقياس معــدل األداء المتعلقة فــي إدارة المخاطر 
بــدأ من األهداف االســتراتيجية وصوال ًإلى األعمــال اليومية، مما 

يعني أن إدارة المخاطر تدخل في جميع أعمالنا.
ماذا عن الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر؟

تنقسم الدائرة إلى 3 أقسام وهم كالتالي:
1( قســم إدارة المخاطر الشــاملة: ويتولى مهام عدة، منها تحديث 
سياسة إدارة المخاطر للمؤسسة، تحديث وتطوير سجل المخاطر، 
للمؤسســة  المخاطــر  إدارة  اســتراتيجية  تنفيــذ  ومتابعــة  إعــداد 
وشــركاتها التابعــة لتحقيــق األهــداف، أمانــة ســر اللجنــة العليــا 
للمخاطــر، إصــدار تقريــر المخاطر علــى الخطة الخمســية وعمل 

دراسات تحليلية كمية إلدارة المخاطر.
وحدة هندســة المخاطر وتتولى متابعة المخاطر التشــغيلية لدى 
الشــركات التابعــة، وتعتبــر حلقــة وصل مــا بين األجهزة الهندســية 
للشــركات التابعة وســوق التأمين، بهدف تسليط الضوء على نقاط 

التطويــر المطلوبــة فــي برامجهــا إلدارة المخاطر ومنع الخســائر، 
كذلك يقوم مهندسو المخاطر بعمل زيارات ميدانية للمصانع برفقة 
مهندســي مخاطر شــركات التأمين ومتابعة التوصيات الناتجة عن 
تلــك الزيــارات، وكذلــك عمــل تحاليل مخاطر كمية لتحديد ســقف 

الخسائر المحتمل بهدف شراء التغطية التأمينية المناسبة.
2( قســم تمويــل المخاطــر: يتولــى مهام عديــدة، منها العمل على 
شــراء وثائق تأمين مجمعة لتغطيــة أعمال القطاع النفطي الكويتي 
بأسعار وشروط تفضيلية، تعكس قوتها الشرائية، منها وثيقة تأمين 
األصــول المجمعة، وثيقة الشــحن البحــري المجمعة، وثيقة أعمال 
مشــاريع البناء والتشــييد والمســؤولية لدى الغير، وثيقة مســؤولية 
المــدراء التنفيذييــن المجمعــة وغيرهــا مــن الوثائق. كذلــك يتولى 
هــذا القســم عمل دراســات لتحســين برنامــج تمويــل المخاطر من 
خالل متابعة التوصيات المتعلقة بتقنين الصرف عند شــراء وثائق 
التأميــن، مثــل حدود التغطية واالحتفاظ بجــزء من الخطر بمقدار 

درجة التحمل المعتمدة.
3( قســم تأميــن األفــراد: يقــوم هــذا القســم بإعــداد التغطيــات 
المجمعــة المطلوبــة للتأميــن علــى الموظفيــن بحيــث يتولى شــراء 
وثائــق تغطية مختلفــة، مثل وثيقة تأمين صحي اختياري للموظفين 
وأفراد أسرهم، وثيقة تأمين على الحياة وإصابات العمل والحوادث 
الشــخصية، وثيقة تأمين خالل رحالت الســفر )للعمل( والمبعوثين 

وغيرها.

السيد: بدر الشميمري



9

هل يمكن الحديث عن سقف التغطية التأمينية لممتلكات 
القطاع النفطي؟

يعتمــد ســقف التغطيــة علــى نتائــج التحليــل التمثيلــي لمخاطــر 
االنفجــارات ال ســمح اهلل في الوحــدات التصنيعيــة المختلفة، بما 
فيهــا حظائر تخزين المواد الهيدروكربونية، بحيث يتحدد الســقف 

على أسوأ النتائج. 
لنتعــرف علــى المقصــود بالممتلــكات والتأميــن علــى كل 

مشروع حسب قيمته؟
الممتلــكات تشــمل كل مــا تحتويــه الشــركة مــن ممتلــكات للقيــام 
بأعمالهــا، وتتكــون من ممتلــكات ثابتة ومنقولة، ســواء تصنيعية أو 
إداريــة أو قطــع غيار وتكون تغطيتها بقيمتها الشــرائية وقت تلفها، 
لذلــك نحرص على تقييم ممتلكاتنا ســنوياً، وتزويد شــركة التأمين 

بالقيم المحدثة لممتلكاتنا.
أما فيما يخص تأمين المشاريع، فلدينا وثيقة تأمين مفتوحة، يتم 
تغطية المشروع تلقائياً بعد توقيع العقد مع المقاول وإشعار شركة 
التأميــن بذلــك إذا كانت قيمة العقــد ال تتجاوز حدود التغطية. أما 
إذا تجاوزت قيمة العقد الحد، فيتم االتفاق مع شركة التأمين على 

التغطية بشروط وأسعار جديدة.
تولي المؤسســة اهتماماً خاصاً بالعنصر البشــري، وكذلك 
خلق بيئة عمل صحية، فهل ذلك االهتمام يتضمن التأمين 

على حياة العاملين؟
لــدى القطــاع النفطــي اهتمــام كبير بالعنصــر البشــري والتغطية 
التأمينيــة الموجودة لدينا تعتبر مميزة تضمن حياة كريمة للعاملين 
وأفراد أسرهم، في حال إصابة العامل أو وفاته نتيجة حادث داخل 

العمل وخارجه.
وعلــى جانــب آخر، تعكف دائرة إدارة المخاطر على تنظيم برامج 
تدريبيــة مكثفــة لموظفــي المؤسســة بهــدف رفــع وعــي الموظفين 
بخطــوات عمليــة إدارة المخاطــر، كذلــك تقــوم اإلدارة باســتطالع 
مســتوى ثقافة العاملين بإدارة المخاطر من خالل إعداد اســتبيان 
وإرساله ومن ثم تحليل النتائج ورفع التوصيات إلى أإلدارة العليا. 
لنتعــرف علــى تصنيــف وحجــم المخاطــر؟ وكيــف يمكن 
التعامــل معها في الخطة االســتراتيجية والخطط قصيرة 

المدى؟
تصنيف المخاطر يشمل جميع أعمال المؤسسة وشركاتها التابعة، 
فهنــاك إطــار عــام إلدارة المخاطر يتــم تحليل المخاطــر وتصنيف 
خطورتهــا مــن خــالل آلية محددة وفقــًا لـــ ISO 31000  المعتمد 
عالميــا. فهنــاك مخاطــر تذبذب أســعار النفط والغــاز والمنتجات 
الهيدروكربونيــة، مخاطــر تأخر المشــاريع وزيــادة تكلفتها، مخاطر 
ماليــة )أســعار فوائد التمويــل وتحويل العملة األجنبيــة(، المخاطر 
التشــغيلية ) توقف اإلنتاج الغير مخطط له وتوقف أعمال الشــحن 

والتصدير(، مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات، مخاطر الصحة 
واألمن والسالمة والبيئة وغيرها من المخاطر.

الخمســية،  والخطــط  االســتراتيجية  الخطــط  يخــص  وفيمــا   
فــإلدارات المخاطــر فــي المؤسســة والشــركات دور بتنفيــذ هــذه 
الخطط بوضع أهداف تتوافق مع أهداف المؤسسة للتمييز باألداء 
التشغيلي وكذلك عمل دراسات وتحاليل مخاطر كمية على الخطط 
الموضوعــة لبيــان رأي إدارة المخاطــر حــول مــا إذا كانت الخطط 

الموضوعة واقعية )غير متحفظة وال متفائلة جداً(.
كيــف تأثرت أعمــال إدارة المخاطر نتيجة تفشــي فيروس 

كورونا المستجد حول العالم؟ 
ال شــك بــان جائحة كورونا قد أثرت علــى جميع أعمالنا بدءاً من 
إصابــات العامليــن واإلجــراءات االحترازية المعمــول بها حتى اآلن 
وما لها من عواقب حتى اكتشاف عقار فعال مضاد لهذا الفيروس، 
فعلــى ســبيل المثــال عــدم التمكــن مــن إجــراء الزيــارات الميدانية 
الســنوية لمهندســي المخاطــر والتأخر في إجــراءات تجديد وثائق 

التأمين وزيادة ملحوظة باألسعار.
كلمة ختامية لضيفنا الكريم؟

نحــن نشــهد حاليــا تطــوراً وتحديــات حقيقية في صناعــة النفط 
والغــاز، ولقــد أصبحــت إدارة المخاطــر وخاصــة فــي الســنوات 
األخيــرة، تُعــّرف بأنهــا القــدرة على تســخير بيانات واســتقصاءات 
المخاطــر نحــو اتبــاع نهــج متســق ومــدروس لتعزيــز أداء األعمــال 
وتحقيــق األهداف ضمن اســتراتيجية عمل من أجــل الحفاظ على 

قيمة مميزة وتحسين عملية صنع القرار.

لدى القطاع النفطي اهتمام 
كبير بالعنصر البشري

نهتم اهتمامًا إيجابيًا 
بتعزيز العاقات البناءة مع 

المجتمعات التي نتعامل معها
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يتوســع القطــاع النفطي ومعه شــركة 
نفــط الكويــت بشــكل كبير وســريع لم 
يســبق له مثيل، لكنه يترافق مع مخاطر 
تعــد  لــم  فاليــوم،  جديــدة.  وتحديــات 
االســتجابة لحــاالت الطــوارئ تقتصر على 
التعامل مع حوادث صغيرة أو بعض الدخان 
والنــار في المنشــآت، بل إننــا نتعامل مع 
مجموعة كبيرة من المخاطر والتحديات، 
منهــا مخاطــر أمنيــة، وأخــرى صناعيــة، 
وكذلك مخاطر طبيعية، فضًا عن مخاطر 
الســوق والمخاطر الجيوسياسية، لذا بات 
هناك مجموعة واسعة من القضايا التي 
يحتاج القائد أو صانع القرار إلى معالجتها.

شركة نفط الكويت 

مرجع وطني يضم كفاءات احترافية

السيد: ناصر البحيري
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وفــي تلــك المعالجــة، يحتاج صانع القرار إلى كافة أشــكال العون 
مــن فريــق عملــه المباشــر وغيــر المباشــر، وهــو ما أدركته شــركة 
نفــط الكويــت التي شــكلت إدارات عديدة لمواجهــة كافة المخاطر 
والتحديــات، ومنهــا فريــق عمــل إدارة الطــوارئ واألزمــات، وعينت 
أحد الرجال المميزين وأصحاب الخبرة والمؤهالت الكبيرة رئيساً 
لــه، وهــو الســيد ناصــر البحيــري، الــذي يحفــل تاريخــه وحاضره 
بمساهمات بارزة في مجاله، علماً أنه انضم للعمل في شركة نفط 

الكويت منذ خمس سنوات فقط.
وهــذا ليس اللقــاء األول لنا مع البحيري، ولكنه ربما األهم، حيث 
أنــه يأتــي في ظل ظــروف دقيقة جداً تمر بها دول المنطقة بشــكل 
عــام، وصناعة النفط والغاز بشــكل خــاص، لما تتمتع به من أهمية 

قصوى... وإليكم ما دار من حوار:

جيش بدون زيّ
كيــف تصفــون فريــق العمــل لديكــم فــي إدارة الطــوارئ 

واألزمات؟
إن فريــق العمــل فــي اإلدارة يشــبه الجيــش، لكــن مع فــرق وحيد 
أن عناصــره ال يرتــدون زياً رســمياً، مع أني أتمنــى ذلك، فأنا أتيت 
من خلفية عســكرية، وأرى أن أعضاء الفريق بحاجة دائمة للشــعور 
باالنتمــاء واالتحــاد، وأن الزي الموحد يســاعدهم فــي ذلك، ومهنة 
مواجهــة األزمــات والطــوارئ ليســت وظيفة يختارها الشــخص، بل 
هي التي تختاره، ولقد اخترت العمل في شــركة نفط الكويت ألنها 
تضم منطقة واسعة من العمليات تغطي مساحة جغرافية كبيرة من 
الكويــت. وعندمــا انضممت إلى الشــركة، كانت تحتــوي على وحدة 
طوارئ صغيرة، لكنها كانت رائدة في االســتجابة لحاالت الطوارئ 
في قطاع النفط، بينما اليوم ومن خالل التطور الذي شــهدته، فإن 
الشــركة باتــت تقــود جهات الدولة في مجــال التعافي من الكوارث، 

وإدارة الطوارئ، واستمرارية العمل.

إنجازات مبهرة
ماذا عن اإلنجازات التي تحققت خال عملكم في اإلدارة؟

علــى الرغــم مــن الفترة القصيــرة التي تلت إنشــاء اإلدارة، إال أنه 
لدينــا العديــد مــن اإلنجــازات المبهــرة، مثــل نجاحنا فــي مكافحة 
تسرب النفط في عام 2018، والذي هدد االحتياطي االستراتيجي 
للميــاه العذبــة في الكويت، وما قدمته نيابة عن الشــركة في حادث 
المقــوع، حيــث كانــت هنــاك حاجــة لوجــود وحــدة متخصصــة في 
الكويت خالل 72 ســاعة لحل المشكلة، فاستقدمت الشركة طائرة 
خاصــة يوجــد منها 6 فقط في العالم، ســاعدت وخالل 6 ســاعات 

فقط، في التحكم في التسرب الذي شمل ثالث دول. 
لكــن أكبــر النجاحــات، والذي اعتبــره فخراً لجميع مــن يعمل في 
شــركة نفــط الكويت، هــو عندما وقف كبار المســؤولين في مجلس 
الــوزراء وقالــوا إن شــركة نفــط الكويــت هــي النظيــر للحكومة في 
إدارة الطــوارئ والكــوارث، وأنه حينما ال ينجح أي طرف آخر، يعلم 

الجميع أن نفط الكويت يمكنها تولي مسؤولية األمور.
كما أن فريقي تولى المسؤولية في مواجهة أزمة نفق المنقف التي 

نشأت عن كارثة األمطار في العام الماضي.

رواية جيدة
طبقــا لخبراتكــم العتيــدة فــي عملكــم، كيف تــرون إدارة 

األزمات وما اآلليات التي تقوم عليها؟
إن إدارة األزمات تشــبه ســرد القصص، وفيها يجب طمأنة الناس 
مــن خــالل إخبارهــم برواية مغايرة لما يعتقــدون، ومثال على ذلك، 
مــا حــدث فــي أزمة نفق المنقــف الذي أنقذته شــركة نفط الكويت 
بأســاليب إدارة أزمــات ناجحة، تضمنت وضــع صورة ألكبر مضخة 
في العالم فقط لطمأنة الناس وكسب ثقتهم، بينما استخدم فريقي 
المضخــات الصغيــرة لتفريــغ النفــق، وأنــا علــى علــم تام بــأن تلك 
المضخــات كانــت بالفعل كافيــة للقيام بالعمل. فمثــل هذه اآلليات 
ال تجعــل األمــور الســيئة تبــدو جيــدة، ولكن الهدف هــو منع األمور 
الســيئة مــن التدهــور، واســتعادة الوضــع الطبيعي فــي أقرب وقت 
ممكــن، ألنه عند حصول المشــكلة ال يكــون هناك أي مجال لضياع 
الوقت، بل يجب مواجهتها والتعامل معها بســرعة وهذا ما نقوم به 

بكل مهنية واحتراف.

خطط الطوارئ
لنتعرف على طرق االستجابة لمواجهة الحوادث واألزمات 

خال العمل؟
تنقســم االســتجابة فــي شــركة نفــط الكويــت لثالثــة مســتويات: 
إدارة األزمــات، وإدارة الحــوادث، والقيادة الميدانية، حيث أن إدارة 
األزمات تضم المفكرين الذين يحاولون استنتاج كيفية االنتقال من 
مرحلــة إلــى أخرى، مــع الحفاظ على األهداف الرئيســية للشــركة 
واالعتنــاء باحتياجــات ومتطلبــات أصحــاب المصلحــة الرئيســيين 

لديها، داخلياً وخارجياً.
أما إدارة الحوادث، فهي تضم المخططين، وهم األشخاص الذين 
يوضحون كيفية االنتقال بين المراحل ويخصصون الموارد الالزمة 
لذلك، تليها القيادة الميدانية، والتي تضم المنفذين الذين يذهبون 

للقيام بالمهمة الفعلية مثلما قيل لهم.
وشــركة نفــط الكويت بالتحديد لديها نظــام إدارة حوادث واضح، 
يعلم فيه الجميع ما يجب عليهم فعله، ولقد كان هناك تطوراً كبيراً 
منــذ تحرير الكويت، وما تاله من أحداث في منتصف التســعينيات 
وحتى أوائل عام 2000، ثم الكوارث الطبيعية، والعديد من الكوارث 
الصناعيــة، حيــث أنه تــم التعلم من كافة الدروس، واالســتمرار في 

التطوير، وهذه كانت الفكرة األساسية للنظام. 

هل لديكم خطة محكمة لمواجهة المخاطر واألزمات قبل 
وقوعها؟ وماذا عن تدريب العاملين لمثل هذه المشكات؟

نفخــر فــي شــركة نفط الكويــت كونها الوحيــدة التــي لديها نظام 
محــدد وواضــح إلدارة الحــوادث على المســتوى الوطنــي، وفيه كل 
شــخص لديــه دور ومســؤولية، كمــا أن القطاع النفطــي ومن ضمنه 

نفط الكويت باتت الخبير الوطني 
في حاالت الطوارئ بصناعة 

الهيدروكربون وإدارة األزمات 
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الشركة دائماً في حالة تأهب قصوى، خاصة فيما يتعلق باإلرهاب 
اإللكترونــي، حيــث ســعت الشــركة إلبقــاء العاملين فيهــا على أهبة 
االســتعداد، وتوعيتهــم بمــا هــو طبيعــي أو غيــر طبيعي ومــا الذي 
يجب اإلبالغ عنه وما ال يجب اإلبالغ عنه، ومتى يتم ذلك، وعندما 

يلتقطون أي إشارة سلبية، يطلبون رقم الطوارئ 160.

علــى ســبيل المثــال، كيــف يتــم التصــرف فــي الباغــات 
السريعة؟

إذا كان البالغ حريقاً، يتم إطفاؤه خالل ساعة أو اثنتين، وإذا كان 
الحريــق فــي خزان النفط، فسيســتغرق نحو أســبوع، بينما إذا كان 

هجوماً إرهابياً، يجب إطالق النار على المعتدين في الحال.
ولقد تم تنظيم عدة دورات تدريب للموظفين والشركاء والمقاولين 
الملتزمين الشجعان القادرين على حل المشكلة، فالتحدي الحقيقي 

بات قاصراً على استعادة الحياة الطبيعية، وتقليل اآلثار السلبية.
ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن معظم الخســائر البشــرية أو المالية 
تحــدث بعــد الكارثة وليس خاللها، وفي كثيــر من الحاالت، يتوقف 
كل هذا على نشر الموارد بالطريقة الصحيحة وفي الوقت والمكان 
المناســبين، وليــس عــدد المــوارد، لهــذا الســبب تمثل شــركة نفط 
الكويــت أهميــة كبيرة للبالد، حيــث أن الكويت تتمتع بقدرات هائلة 
مجســدة فــي وجود الحــرس الوطني ورجال اإلطفــاء وما إلى ذلك، 

لكن المشكلة هي أنه ليس لديهم نظام مشابه لما تملكه الشركة.

القادة الشباب
لمــا  الشــركة  فــي  بالعنايــة واالهتمــام  الشــباب  يحظــى 
يمثلونــه من قــوة للمجتمــع وكونهم أكثر الفئــات العمرية 
حيويــة وقدرة على العمل والنشــاط، فكيف تكون الرعاية 

في اإلدارة لديكم؟
أحــد األســاليب الجديــدة للفريــق لدينــا تتمثــل فــي توفيــر مكاناً 
للشــباب الكويتييــن، كــي يتعرفــوا علــى مجــال جديد ومثيــر ودائم 

شركة نفط الكويت هي النظير 
للحكومة في إدارة الطوارئ 

والكوارث

التغّيــر، يكــون متطــوراً وحافاًل بالتحديــات، ويتطلــب الكثير، وهي 
فرصــة للشــباب ليتألقــوا وينمــوا، حيــث أن هناك نقصــاً كبيراً في 

األشخاص المؤهلين والمدربين في هذا المجال.
إننــا نعيــش في عالم متغّير يحتــاج لنوع مختلف من قادة الطوارئ 
ومديــري األزمــات والحوادث، للتأكد من اســتمرار تطــور األعمال، 
حيــث تجاوزت الشــركة عملية االســتجابة لحــاالت الطوارئ وتتجه 
إلــى المرونــة فــي التنظيــم، وهــو مــا نجــح فيــه فريــق عمــل إدارة 
الطــوارئ واألزمــات لــدى نفط الكويت، والذي يعتبــر أول فريق في 
الكويت وفي العديد من الدول اإلقليمية يتميز بالمرونة التنظيمية.
ومــا دامت الشــركة تعمل فــي بيئة عالية الخطــورة، كما هي حال 
صناعة النفط والغاز، فإن الحوادث ســتقع لســوء الحظ، ومع ذلك، 
فإن النتيجة تعتمد على مدى اســتجابتها للحوادث وإدارتها والتعلم 
منها، من خالل القيادة ومؤهالت المستجيبين للطوارئ والموظفين 

والشركاء بشكل عام. 
لنتعرف علــى مهارات وســمات أعضاء فريــق إدارة الطوارئ 

واألزمات لديكم؟
إن إحــدى أهــم الصفات التي يجب أن يتمتع بها عضو الفريق، أن 
يكون رد الفعل لديه سريعاً، ففي معظم األوقات ال يكون هناك وقتاً 
للتفكير، ويجب االحتفاظ الدائم باليقظة وتجنب الرؤية المحدودة. 
وفيمــا يتعلــق بالخبــرة، أرى أن العقبــة فــي هذا العمــل تكمن في 
أنــه ال توجــد مدرســة تعلــم كيفية التعامــل مع هذه األمــور، بل إنها 
تجربــة حيــاة تعتمد على نقــل المعرفة، وعادًة مــا يعني العثور على 
مديــر طــوارئ ذي خبرة، أنه شــخص ســيء الحــظ، فكلما زاد عدد 
حــاالت الطــوارئ التي يواجهها، زاد اكتســاب معرفته، كما أنه وفي 
مجال االســتجابة للكوارث، ال يكون هناك فرصة لمراجعة الخطة، 
وبالتالي إذا لم يقم الشــخص بالعمل بشــكل صحيح، فإن ذلك يعود 
بالضرر على غيره ويدمر المنشــآت، لهذا السبب يحصل الشخص 

على هذا المنصب من خالل ثقة الناس فيه فقط. 

شركة نفط الكويت 
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التحدي الحقيقي بات قاصرًا على استعادة الحياة 
الطبيعية وتقليل اآلثار السلبية

بعــد مــرور 5 ســنوات من العمــل في شــركة نفــط الكويت، 
كيــف تقّيمــون األمر؟ ومــاذا عن نظــرة الناس لهــذا العمل 

االحترافي؟
يمكننــي القــول أن شــركة نفــط الكويــت تتمتــع بثقــة كبيــرة لــدى 
الجميــع، فهــي أكبر مؤسســة في الكويت وتدير أهــم موارد الدولة، 
ولديها القدرات األعلى، لكن عندما تسوء األمور، يفقد الناس الثقة، 
وهو ما لم يحصل، حيث أن الناس يقولون إن “شركة نفط الكويت 
موجودة هنا، فليبتعد الجميع للســماح لها بإصالح المشــكلة، وبعد 
ذلك سنتعامل معها”، هذا ما نعتبره التواصل في األزمات، وهناك 
الكثيــر ليتعلمه الناس من صناعــة النفط والغاز، ألن العاملين فيها 
منفتحــون جداً فــي الحديث عن المخاطر المحدقــة، كما يتمّيزون 

بالتخطيط واإلعداد الجيد لمواجهة أي كارثة.
عندما نرى شــيئاً غير مســبوق أو خارج المنافسة، نتساءل 
إالم يعود هذا التمّيز ولما يتميز .... فاشــرح لنا ســر نجاح 

نفط الكويت؟
فــي شــركة نفــط الكويت نتبع نهجاً ينطوي علــى جميع المخاطر، 
فالشــركة ال تخطط لشــيء واحــد فقط، تماماً مثــل الجيش، حيث 
يعمــل فريــق عمل إدارة الطوارئ واألزمات بفكر اســتراتيجي، علماً 
بــأن النهــج يتضمن مواجهــة جميع األخطار مــن دون تحديد، فعند 
االستجابة للطوارئ، عادة ما تتشابه 70 % من األمور في مختلف 
الحوادث، كإطالق نظام إنذار، وعمليات إجالء، في حين أن نســبة 
30 % فقــط هــي التــي تســتجيب، خصوصــاً للحادث نفســه، مثل 

تسرب النفط والهجوم اإلرهابي. 
كما أن التحديات الصناعية هي أبرز العقبات التي تواجه الشركة 
وقطــاع النفــط، يضــاف إليهــا أننــا فــي بيئــة جيوسياســية صعبــة 
للغاية، وبالتالي فإن صانعي القرارات والمخططين االستراتيجيين 
يواجهون توسعاً في األعمال، وهذا هو السبب في البحث الدائم عن 
االســتدامة وضمان مرونة المؤسسة واســتمرارية العمل ومواصلته 
بسالسة، ومن هنا برزت الحاجة إلى فرق ذات كفاءة وأفراد قادرين 

على التأكد من مواصلة التطور والتوسع وفقاً إلرشادات محددة.

يبقى لنا ســؤال واحد عن مدى التعاون الحكومي والشــركة 
وكيف يتم تنظيم العمل من أجل تحقيق نتائج مبهرة؟

إن الجــزء األكبــر ممــا يقــوم بــه فريــق العمــل يكون بالتنســيق مع 
شــركاء محليين، معظمهم من جهات الدولة، والسيما األمنية منها، 
فشــركة نفــط الكويــت باتــت الخبير الوطنــي في حــاالت الطوارئ 

بصناعة الهيدروكربون وإدارة األزمات، ولديها قدرة هائلة.
إننــا ال نــزال عنصــراً أساســياً فــي المجتمــع الكويتــي، ولدينــا 
مســؤوليات وواجبــات اجتماعية، وبالتالي قــد تواجه األمة مخاطر 
وكوارث وطنية، وعلى شركة نفط الكويت الرائدة في هذا المجال، 
مواجهة تلك التحديات، وال يمكن تحقيق ذلك، إال من خالل تعاوننا 
مع شــركائنا، حيث لدينا اتصال يومي مع المعنيين بالطوارئ، مثل 

رجال اإلطفاء والحرس الوطني ووزارة الداخلية والدفاع المدني.
كلمة ختامية؟

إن شــركة نفــط الكويــت هــي الكيــان الوحيــد في البــالد الذي ال 
يتوقــف عنــد حــدود، وهــذا هــو االتفــاق الــذي توصلنــا إليــه مــع 
الجميــع، فكانــت الشــروط أنــه إذا كنــت تريــد منــي أن أســاعدك، 
فأنــا بحاجــة إلى هــذه المعدات، حتى أنه خــالل أزمة األمطار في 
العام الماضي، عندما ســاءت األمور، نظر الجميع إلى شــركة نفط 
الكويــت، ليــس باعتبارنا العبيــن منفردين، بل ألننــا ضمن الفريق، 
لكننا نضع القواعد السليمة، ولدينا خطط وبروتوكوالت واتفاقيات 
لمســاعدة شــركائنا، والجميع يقدرون مسؤولية شركة نفط الكويت 

ومصداقيتها اتجاه األمن القومي واالقتصاد الوطني.

فريق عمل إدارة الطوارئ واألزمات 
لدى نفط الكويت يعد األول من 

نوعه في المرونة التنظيمية
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السيد: مطيران الشمري

النفطي  للقطاع  كان  المخاطر  بإدارة  الخاص  المفهوم  وهذا 
خطوات  التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  في  متمثالً 
النفطي  القطاع  شركات  فكافة  فيه،  المعالم  وواضحة  متميزة 
المخاطر تعمل  إدارة  إدارات وأقسام متخصصة في مجال  لديها 
من  داخلي  إجراء  أي  أو  محتمل  خطر  كل  ومالحقة  حصر  على 
شأنه التحول لخطر أو تحدي قد يواجه عمل تلك الشركة وحتى 
نتعرف على المزيد من اإلجراءات المتبعة في هذا الشأن كان لنا 
هذا اللقاء مع مدير مجموعة إدارة المخاطر باإلنابة في الشركة 

الكويتية لنفط الخليج السيد “مطيران شامان الشمري” 

بدايــة، نــود التعــرف علــى الخطــة االســتراتيجية إلدارة 
األزمات والمخاطر في الشركة الكويتية لنفط الخليج ؟

لدينا رؤية وخطة واضحة المعالم إلدارة المخاطر، فاألمر ممنهجاً 
وواضحاً ولدينا دعم مثالي من اإلدارة العليا، التي تقوم على تهيئة 
بيئة عمل آمنه وسليمة، عالوة على الوقاية من المخاطر المحيطة 
بالعاملين في الشركة، باإلضافة إلى عملية قياس وتقييم للمخاطر 
وتقليل  مخاطر  أي  تجنب  تشمل  إلدارتها  استراتيجيات  وتطوير 
آثارها السلبية وكل تبعاتها، وإعداد خطط تهدف إلى التحكم بها 

وتخفيضها إلى مستويات مقبولة.

الشركة الكويتية لنفط الخليج 

منهجية متكاملة إلدارة المخاطر

مما ال شــك فيه أن أي مؤسســة أو شــركة تخضــع للتخطيــط واإلدارة لمخاطرهــا المحتملة 
بشــكل احترافي يتماشى مع طبيعة عملها وأنشــطتها، إذ أن هذا األمر يعتبر حائط الصد األول 

لحمايتها من الكثير من الخسائر والتحديات بما يضمن لها االستمرارية والنجاح.
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للسيطرة  دقيق  بشكل  يعمل  والتأمين  المخاطر  إدارة  ففريق 
الشركة، وتكون األولوية لمعالجة  تواجه  التي  المخاطر  وتخفيض 
الحدوث  واحتمالية  الكبيرة  الخسائر  ذات  المحتملة  المخاطر 

األعلى.

هــل هنــاك معاييــر محــددة لقيــاس المخاطــر ؟ وكيــف 
تســير منظومة األمن والســامة لحماية الشــركة ومناطق 

العمليات لديها؟

الشركة تعمل بشكل مستمر على تطوير  المخاطر في  إدارة  إن 
وقيـــــاس المخاطر  وتقييــــم  مشكلة،  أي  مواجهة  استراتيجيات 
المحتملة في الشركة الكويتية لنفط الخليج بشكل مستمر، سواء 
منطقة  في  أو  ومرافقها،  المشتركة  الوفرة  عمليات  منطقة  في 
الرئيسي  المكتب  وفي  ومرافقها،  المشتركة  الخفجي  عمليات 
للشركة في منطقة األحمدي، عالوة على متابعة الخطة وأنشطتها، 
والقيام دائماً باستطالعات للرأي وتحليل المخاطر المتوقعة ووضع 
خطط التحسين الالزمة للتخفيف منها وتقديم الدعم لألقسام من 
خالل المساعدة الفنية والتدريب والموارد األخرى ومراقبة كفاءة 
األنظمة الحالية، والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح واإلرشادات 
اشتراطات  وتطبيق  والبيئة،  والصحة  واألمن  بالسالمة  المتعلقة 
خطط  ووضع  للمنشآت  والمحلية  العالمية  والسالمة  الحماية 
الطوارئ العامة والتدريب الجيد، والنظر في تطبيق معايير محلية 
وعالمية بشكل دوري، وتطوير منظومة إدارة المخاطر في الشركة 
الخسائر  وقف  في  تساهم  التي  النظم  أحدث  متابعة  خالل  من 
الناجمة عن المخاطر المحتملة، كما تعمل اإلدارة على تقييم جميع 

المشاريع ومدى تحقيقها ألرباح فعلية ومهمة من عدمه.

كيف تتم عملية التكامل بين اإلدارة لديكم وكافة اإلدارات 
األخرى في الشركة؟

إن فريق إدارة المخاطر في الشركة يعمل بتجانس وتنسيق كبير 
في  أو  الكويتية  البترول  مؤسسة  في  سواء  األخرى،  الفرق  مع 
الشركات الزميلة لتحقيق تكامل إدارة المخاطر مع ثقافة المؤسسة 
والشركات الزميلة وترجمتها إلى أهداف عملية، إذ يجري العمل 
السنوي  التقييم  في  المخاطر  إدارة  ثقافة  إدراج  مشروع  على 
التقارير  وتصنيف  تقييم  توحيد  مشروع  إلى  باإلضافة  للعاملين، 

مستوى  على  معها  التعامل  وإجراءات  وآثارها  للمخاطر  الدورية 
اإلجراءات  توحيد  يخص  مشروع  على  عالوة  النفطي،  القطاع 
القطاع  شركات  جميع  في  العليا  اإلدارات  مع  الدورية  واللقاءات 

النفطي.

ونتيجة لهذا العمل المتفاني والجهد المبذول ...ما العائد 
الذي تحقق مــن جراء هذا االلتزام الصــارم لديكم لحفظ 

األمن والسامة في الشركة ؟

وقت  في  الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة  بحصول  نفخر  نحن 
سابق على الجائزة الذهبية للسالمة والصحة المهنية من الجمعية 
الملكية للوقاية من الحوادث )ROSPA( عن أدائها المتميز في 
في  المرموقة  العالمية  الجائزة  فهذه  والسالمة،  الصحة  مجال 
وجل  عز  المولى  بفضل  جاءت  المهنية  والصحة  السالمة  مجال 
وجهود العاملين والتزامهم المستمر بمعايير الصحة والسالمة في 

بيئة العمل.

كما أن تلك الجائزة تعد من أهم الشهادات العالمية التي تحظى 
وتتسابق  المهنية،  والسالمة  الصحة  مجال  في  عالمي  بتقدير 
الشركات العاملة في مختلف القطاعات من حول العالم على الفوز 
يؤكد  بما  النفطية،  الصناعة  مجال  في  العاملة  تلك  السيما  بها، 
قدرتها على إدارة المخاطر التشغيلية والتزامها الصارم بممارسات 

الصحة والسالمة.

وكيف يمكن للشــركات األخرى التقــدم للحصول على مثل 
هذه الجائزة العالمية؟

إن الحصول على “الجائزة الذهبية للسالمة والصحة المهنية” 
للمرة األولى يتطلب من الشركة ممثلة في مجموعة إدارة المخاطر 
وفريق الصحة والسالمة واألمن والبيئة تقديم العديد من التقارير 
واألدلة التي تؤكد تطبيق الشركة لمعايير الصحة والسالمة، عالوة 

إدارة المخاطر الشاملة حائط الصد 
األول لحماية الشركة من الخسائر 

والتحديات
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الشركة الكويتية لنفط الخليج 

على ما يؤكد على جهودها فيما يخص رفع وعي العاملين بها في 
هذا الخصوص من خالل ما تنظمه من حمالت توعية وتدريبات 
الشركة  استطاعت  الذي  األمر  المجال،  هذا  في  عمل  وورش 
تحقيقه بفضل جهود الفرق المعنية والتزام كافة العاملين بها بكل 
ما يخص تعليمات وإرشادات األمن والصحة والسالمة داخل بيئة 

العمل.

المخاطر التقنية واألمن السيبراني

الشركات  تواجهها  التي  المخاطر  وكون  اآلخر  الجانب  على 
أو  البشرية  الحوادث  على  فحسب  تقتصر  ال  األخيرة  اآلونة  في 
التشغيلية أو خسائر مواقع العمل المادية، لذلك وفي ظل التقدم 
من  جديد  نوع  ظهر  اليوم،  عالمنا  يشهده  الذي  الكبير  التقني 
وحتى  السيبراني،  واألمن  التقنية  المخاطر  في  يتمثل  المخاطر 
كان  الخصوص  هذا  وحول  المعلومات  من  المزيد  على  نتعرف 
لمجلة "نبض" حديث مع السيد أحمد صفر رئيس فريق عمل تقنية 
المعلومات في الشركة الكويتية لنفط الخليج والذي أوضح أن أمن 
المعلومات هو جزء ال يتجزأ من كيان أي شركة أو منظومة عمل، 
وأن أهميته تتزايد يوماً بعد يوم لما يشهده العالم من تطور متسارع 
في المجال التقني، الفتاً إلى أن االختراقات المعلوماتية باتت من 
أهم المخاطر المحتملة ألي شركة حول العالم، بل وتشكل خطورة 

حتى على األفراد. 

بداية، ضيفنا الكريم ما هو األمن السيبراني ؟

األمن السيبراني عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية 
به  المصرح  غير  االستخدام  لمنع  استخدامها  يتم  التي  واإلدارية 
وسوء االستغالل واستعادة المعلومات اإللكترونية ونظم االتصاالت 
واستمرارية  توافر  بهدف ضمان  وذلك  تحتويها  التي  والمعلومات 
البيانات  وتعزيز حماية وسرية وخصوصية  المعلومات  نظم  عمل 

الشخصية واتخاذ جميع التدابير.

هل يمكن شرح الخطوات المتبعة لحماية معلومات الشركة 
من القرصنة؟ 

لنفط  الكويتية  الشركة  في  المعلومات  تقنية  عمل  فريق  إن 
لمعلومات  الالزمة  الحماية  لتوفير  مستمرة  بجهود  يقوم  الخليج 
الشركة وأنظمتها اإللكترونية، وذلك بتوعية العاملين لمفهوم األمن 
السيبراني من خالل قنوات التواصل الداخلية في الشركة، وتوصيل 
رسالة لهم مفادها أنهم جزء مهم من منظومة األمن التقني للشركة، 
عن طريق ممارساتهم اليومية كمستخدمين للشبكة ولفت انتباههم 
ألهمية التعامل بحذر مع الرسائل اإللكترونية الواردة من مصدر 
مجهول وأن ما بها من مرفقات قد تشكل خطراً أو خرقاً محتمالً.

تطبيق اشتراطات الحماية 
والسامة العالمية والمحلية 

للمنشآت

حصلنا على الجائزة الذهبية 
للسامة والصحة المهنية من 
الجمعية الملكية للوقاية من 

الحوادث

السيد: أحمد صفر

هل األمن الســيبراني تطــور طبيعي للتقــدم التكنولوجي 
الذي نعيشه، أم أنه نوع من الرفاهية المستحدثة؟

مجرد  أو  رفاهية  ليس  السيبراني  األمن  أن  فيه  شك  ال  مما 
تأمين عادي للمعلومات الرقمية، بل هو أمر ضروري وحاجة ملحة 
للحفاظ على استمرارية العمل، ال سيما وأن تطوره يسير بوتيرة 
سريعة جداً تجعل المختصين في هذا المجال دائمي البحث عن 
السيبراني،  الهجوم  واستراتيجيات  والناشئة  الجديدة  التهديدات 
والبرامج  الوسائل  أحدث  على  للتعرف  يدفعنا  الذي  األمر  وهو 
العالمية للحفاظ على أمننا المعلوماتي والبحث المستمر عن أي 

نقاط ضعف لمعالجتها.

كيف تطبقون األمر في القطاع النفطي تحديداً؟

المعلومات  تقنية  يقوم فريق عمل  النفطي  القطاع  على مستوى 
المعلوماتي،  باألمن  المتعلقة  النفطية  الفعاليات  في  بالمشاركة 
عمل  ورش  من  الخصوص  هذا  حول  توعوية  لقاءات  وتنظيم 
عالمياً،  المعروفة  التقنية  الشركات  كبرى  لممثلي  واستضافات 
لتسخير كل  أن هذا األمر أصبح ضرورة ملحة تدعونا  فال شك 
القدرات التكنولوجية وتأهيل وتحسين قدرة الموارد البشرية على 
التعامل مع قضايا األمن السيبراني للحد من المخاطر اإللكترونية.
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البترولية المتكاملة
خطط مدروسة وتحديات فارقة 

تولي الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة منذ انطاقتها 
في عام 2017 أولوية قصوى لتطبيق إجراءات الصحة والسامة واألمن 
والبيئة والتأكد من جاهزية مبانيها من خال اتباع إجراءات عدة تمثلت 
فــي البداية بإعداد خطة االســتجابة للطوارئ، تنظيــم عمليات اإلخاء 
الوهمــي في عــدة مواقع في الشــركة، فضًا عن اتباع االشــتراطات 

الخاصة بالصحة والسامة والبيئة في مرحلة التأسيس.
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وعلى الرغم من كونها شركة حديثة العهد، إال أنها اتخذت عدة 
واألزمات،  الطوارئ  حاالت  مع  التعامل  في  أدائها  لتعزيز  تدابير 
مما ساهم في االرتقاء بأداء الشركة وسالمة وحماية الممتلكات 
واألفراد والبيئة المحيطة ومن ثم العمليات مستقبالً.  وفي لقائنا 
التالي نتعرف أكثر على تلك اإلجراءات ومدى فاعليتها مع السيد 
والبيئة واألمن  الغربللي مدير مجموعة الصحة والسالمة  ضاري 

واإلطفاء.

في البداية، نود أن تعرفنا أكثر على اإلجراءات االحترازية 
التي تتبعها الشركة البترولية المتكاملة لمواجهة األزمات 

والطوارئ ومدى تأثيرها على العمل؟

نظام  بتدشين  المتكاملة  البترولية  قامت  العام  الصعيد  على 
إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة الخاص بـالشركة الكويتية 
للصناعات البترولية المتكاملة في ديسمبر الماضي والذي يتكون 
من 18 عنصراً تندرج ضمنها إجراءات الصحة والسالمة واألمن 
وبعد  قبل  مرحلتي  في  للتطبيق  جاهزة  لتكون  المختلفة  والبيئة 

التشغيل.

ويعتبر نظام البترولية المتكاملة إلدارة الصحة والسالمة واألمن 
والبيئة منهجاً متكامالً لتحقيق األهداف والغايات وإلدارة مخاطر 
الصحة والسالمة واألمن والبيئة المرتبطة بأعمالنا، كما أنه يوفر 
واألمن  والسالمة  الصحة  ألداء  ومستمرة  منظمة  منهجية  عملية 
والبيئة لدينا. ويركز على األنشطة التي من المحتمل أن يكون لها 
التأثير األكبر على صحة العاملين والبيئة، كما أن له دور كبير في 

حماية أصول وسمعة الشركة.

ماذا عن فاعلية هذا النظام خال إدارة األزمات والطوارئ؟

إدارة األزمات والطوارئ، فقد أولت الشركة أهمية  على صعيد 
كبيرة للتعامل مع الطوارئ واألزمات التي يمر بها القطاع النفطي، 
لذا وضعت مجموعة من اإلجراءات والخطط االحترازية الخاصة 
مستوى  وعلى  ككل  الشركة  مستوى  على  للطوارئ  باالستجابة 
طبيعة  اختالف  مع  خاصة  حدة،  على  كل  ومواقعها  المشاريع 

المشروع والموقع.

فبدأت في ديسمبر 2018 بتدشين الخط الساخن للطوارئ رقم 
من  الطوارئ  بحاالت  المتعلقة  البالغات  وذلك الستقبال   ،)170(
للتعامل معها، وعلى  المعنية  للجهات  نقلها  ثم  العاملين ومن  قبل 
ضوء ذلك تم تأسيس وحدة االستجابة للطوارئ تحت إشراف قسم 
اإلطفاء في مجموعة الصحة والسالمة واألمن والبيئة واإلطفاء، 
وفق إجراءات معتمدة وإشراف ومتابعة من قبل تلك الوحدة، التي 
تعمل على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع. إذ يستطيع العامل 

السيد: ضاري الغربللي

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
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الخط  المحمول،  الهاتف  باستخدام  الطوارئ  فريق  مع  التواصل 
األرضي أوخط الشركة، سواء كان داخل البترولية المتكاملة أو من 

أي مكان داخل دولة الكويت.

خطط االستجابة للطوارئ

كما تحرص الشركة باستمرار على قياس مدى جاهزية استجابتها 
للطوارئ من خالل عمليات اإلخالء الوهمي والتدريب والتي ترتبط 
والمقاولين، حيث  والعاملين  الشركة  بطبيعة عمليات  كبير  بشكل 
وفق  المتكاملة  البترولية  للصناعات  الكويتية  الشركة  في  نعمل 
مع  النفطي  القطاع  في  بها  المعمول  للطوارئ  االستجابة  خطط 
تطويعها بما يتناسب مع ظروف الشركة والتي أثمرت عن إصدار 

الخطة الخاصة بنا.

هل يمكن الحديث تفصيًا عن األنشــطة التي تقومون بها 
لتطبيق إجراءات السامة؟

بعدة  واإلطفاء  واألمن  والبيئة  والسالمة  الصحة  تقوم مجموعة 
أدوار لتشغيل آمن دون حوادث يضمن سالمة العاملين والمقاول 
ويحافظ على بيئة دولة الكويت من خالل المتابعة والتوعية بتطبيق 

إجراءات السالمة بشكل دوري من خالل عدة أنشطة ومنها:

تنفيــذ حمالت تدقيق وتفتيش دوريــة للوقوف على التوصيات 	 
الناتجة عن تقارير التحقيق الخاصة بالحوادث الجسيمة.

إجراء حمالت تدقيق دورية )Theme Audit( يتم التركيز فيها 	 
على األعمال الخطرة.  

تنظيم حمالت توعوية ودورات تدريبية للعاملين في الشركة.	 

نشــر الدروس المســتفادة من الحوادث الجسيمة للعاملين في 	 
الشركة وعمال المقاول.

مــا التحديات التي واجهتكم، خاصة كونكم شــركة حديثة 
التأسيس؟

تسعى البترولية المتكاملة إلى ترسيخ ثقافة األداء األمثل وجعل 
الصحة  معايير  بأعلى  االلتزام  عبر  الكويت  لدولة  ممكنا  المزيد 
والسالمة واألمن والبيئة في جميع مراحل عملها، وألننا ال نزال 
في مرحلة التأسيس، حيث نعمل مع مجموعة من شركات المقاول 
لبناء مشاريع الشركة االستراتيجية؛ مصفاة الزور، مرافق استيراد 
لكل  وبالتالي  البتروكيماويات،  ومجمع  المسال،  الطبيعي  الغاز 
مقاول خطة طوارئ خاصة به والمعتمدة من قبل إدارة المشاريع. 
لتحقيق  الخطط  هذه  بين  الربط  عملية  في  التحدي  تمثل  لذا 
االنسجام فيما بينها. ومن ثم تعين علينا قياس مدى فاعليتها من 
خالل إجراء عمليات اإلخالء الوهمي، وذلك بالتعاون مع اإلدارة 
مدى  لقياس  تدريبية  دورات  تنظيم  جانب  إلى  لإلطفاء،  العامة 
الجاهزية وتقليل مدة االستجابة نظراً ألهميتها في تقليل الخسائر 

على صعيد األرواح البشرية والمادية.

ما أبرز اإلنجازات التي تمت خال السنوات الثاث  الماضية 
فيما يخص إدارة األزمات؟

تم تنفيذ مجموعة من اإلجراءات تتمثل في:

وضع خطة االستجابة للطوارئ وإنشاء وحدة إدارة الطوارئ.	 
تنفيذ أكثر من عملية إخالء وهمي في مواقع الشركة المختلفة.	 
تنظيــم دورات تدريبيــة بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة لإلطفــاء 	 

وشركة نفط الكويت.
تعييــن دفعــة من اإلطفائييــن وابتعاثهم للخــارج للحصول على 	 

التدريب الالزم.
توقيع بروتوكوالت تعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء.	 
االتفــاق مــع مستشــفى العــدان ومستشــفى األحمــدي ومركز 	 

اإلسعاف المتواجد على طريق الزور الستقبال حاالت الطوارئ.
توقيع بروتوكول مع وزارة الداخلية- إدارة الطيران العمودي.	 
توقيع بروتوكول لالستجابة للطوارئ البحرية مع خفر السواحل 	 

وشركة نفط الكويت.
ما مقترحاتكم من أجل االرتقاء بإدارة األزمات في الشركة 

البترولية المتكاملة؟

في  التوسع  لمواكبة  لألزمات  تشكيل مجموعة إدارة  إلى  نتطلع 
وما  المتكاملة  البترولية  التي ستديرها  الضخمة  المشاريع  حجم 
يترتب عليها من أمور ترتبط بالتحديات التي تواجهها الشركة فيما 
يخص الصحة والسالمة واألمن والبيئة أسوة بالشركات النفطية 

الزميلة للقيام بالمهام المطلوبة.

ترسيخ ثقافة األداء األمثل 
وجعل المزيد ممكنًا 

لدولة الكويت

قياس مدى جاهزية 
استجابتها للطوارئ

تعيين دفعة من 
اإلطفائيين وابتعاثهم 

للخارج للحصول على 
التدريب الازم
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شركة البترول الوطنية الكويتية

إدارة مخاطر صناعة النفط والغاز 
مسؤولية الجميع

يتســم القــرن الواحد والعشــرون بمتغيــرات كثيرة ومتســارعة تواجههــا الدول 
والشــركات في العالم وباألخص فــي المنطقة العربية، وبطبيعــة الحال ال يكون 
األفــراد بمنــأى عن تلــك المتغيرات، لهــذا فإن أي خطــة اســتراتيجية يتم وضعها 
للتطبيق سوف تتأثر بهذه المتغيرات والتي من الممكن أن تكون محملة بمخاطر 

تعيق تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة.

فتارة نسمع عن مخاطر تهدد األمن السيبراني، وتارة نسمع عن 
مخاطر األسواق العالمية وتذبذب أسعار النفط والمنتجات النفطية 
صعوداً وهبوطاً، وتطور التكنولوجيا بشكل سريع ليهدد الصناعات 
إلى  باإلضافة  والدولية،  البيئية  القوانين  تغير  وكذلك  الحالية. 
مثل  والكوارث،  األزمات  إلى  ووصوالً  الجيوسياسية،  المخاطر 
انتشار األوبئة والحروب والزالزل والفيضانات واألعاصير وسيول 
وهددت  االستراتيجية  المشاريع  من  الكثير  عطلت  التي  األمطار 

تحقيق األهداف االستراتيجية. 
الحديث  المخاطر مفهوماً ال غنى عنه عند  إدارة  لذا أصبحت 
االستراتيجية  األهداف  وتحديد  االستراتيجي  التخطيط  عن 

العمل، وذلك لوضع خطط استجابة للمخاطر من خالل  وخطط 
استراتيجيات مختلفة تستطيع بها الشركات حماية ووقاية األهداف 

من كل خطر قد يهددها.
رئيس فريق إدارة المخاطر الشاملة في شركة "البترول الوطنية" 
وتحديد  االستجابة  خطط  نجاح  أن  تؤكد  بندر  أحمد  خالدة 
استراتيجيات إدارة المخاطر في الدول والمؤسسات له أثر إيجابي 
على أدائها، وبالتالي على أداء االقتصاد الوطني، باعتبار أن إدارة 
المخاطر مجموعة من األنشطة الشاملة المستمرة التي تساعد في 

التحكم بالمخاطر التي تواجهها الدول والمؤسسات.
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طرق فعالة إلدارة المخاطر
سبق،  ما  لكل  نتيجة  أنه  بندر  خالدة  السيدة  لنا  توضح  بداية، 
فقد تأسس نظام إدارة المخاطر والذي يعتمد على تحليل جميع 
عناصر البيئة الداخلية والخارجية للشركات والمؤسسات لمعرفة 
يحدث  قد  ما  أو  الماضية  الفترة  خالل  حدثت  التي  المتغيرات 
تحقيق  على  اليقين  عدم  تأثير  هو  الخطر  تعريف  وألن  حالياً، 
األهداف، فيجب على كل المؤسسات تحديد األهداف التي تسعى 
تكرير  صناعة  أن  إلى  مشيرة  أجلها،  من  نشأت  والتي  لتحقيقها 
النفط والغاز تعتبر من الصناعات ذات المخاطر العالية والشديدة، 
لذلك يلزم أن تتم إدارة هذه المخاطر بشكل منهجي ومنظم وشامل 
لجميع أنواع المخاطر وخاصة مخاطر المشاريع، مخاطر السوق، 
التشغيلية،  المخاطر  االستراتيجية،  المخاطر  المالية،  المخاطر 
إلى  باإلضافة  واألمن،  والبيئة  والسالمة  الصحة  مخاطر  مثل 
مخاطر أخرى عديدة، األمر الذي أدى إلى تزايد الحاجة إلى طرق 
فعالة إلدارة المخاطر المتنوعة والربط بين هذه المخاطر والتي 
تؤثر سلباً على االقتصاد وعلي تحقيق أهداف الشركة، بل وعلى 

سمعة الشركة ومدى التزامها اتجاه عمالئها.
وتؤمن شركة البترول الوطنية الكويتية أن المخاطر تعتبر جزءاً ال 
يتجزأ من العمل المنوط بعمل الشركة، وتتعامل مع هذه المخاطر 
بالصورة المثلى وتسخر كل مواردها من أجل تحويلها إلى فرص 
وإنجازات تساعد في تحقيق منافع اقتصادية تعود بالفائدة على 

الجميع. 
أنشطة متجددة ودائمة التطوير وطرق منهجية

تشير  الوطنية"  في "البترول  المخاطر  إدارة  أنشطة  وحول 
رئيس فريق المخاطر في الشركة إلى أن أنشطة اإلدارة متجددة 
ودائمة التطوير ومرتبطة باستراتيجية الشركة، فضال عن إيجاد 
آلية مناسبة لتطبيق تلك االستراتيجية والتعامل بطريقة منهجية 
مع جميع األخطار التي تحيط باألنشطة في الحاضر والمستقبل 
بفاعلية وكفاءة، فتطبيق نظم إدارة المخاطر يتم من خالل تحديد 
احتواؤها  يتم  ثم  ومن  الشركة،  على  تقع  التي  الشاملة  المخاطر 

وتقليلها لدرء الخطر قبل وقوعه.
وفي ظل تزايد الطلب على المشتقات النفطية وتصاعد المنافسة 
عالمياً بين الشركات العاملة في نفس المجال أصبح من الضروري 
يلزم للمحافظة على مستواها  على الشركة أن تقوم بعمل كل ما 
الذي  األمر  زبائنها،  أمام  التزامها  وضمان  واستمراريتها  عالمياً 
والمتمثلة  الشركة،  تواجهها  التي  للمخاطر  حكيمة  إدارة  يتطلب 
والتقنية  والتدريب  المشاريع  وإدارة  واإلنتاج  التشغيل  مشاكل  في 

والصحة والسالمة والبيئة وغيرها. 
حوكمة  في  أساسياً  مكوناً  والمخاطر  األزمات  إدارة  وتعد 
حيث  للشركة،  الداخلية  الرقابة  مع  متوافقة  وتعمل  الشركات، 
كل مجموعة  فيه  يستجيب  نظام  بناء  تعزيز  على  الشركات  تعمل 
بشكل مالئم لألزمات والمخاطر، مما يؤدي إلى ضمان استمرارية 

إدارة المخاطر الشاملة توفر المعلومات الازمة 
لإلدارة العليا لتحسين صنع القرار

العمل، ويسهل عمل اإلدارة في اتخاذ القرارات المناسبة في ظل 
المتغيرات المستمرة والمخاطر المختلفة.

مصطلح إدارة المخاطر بين تعريف وتفصيل
وحول التعريف الخاص لمصطلح إدارة المخاطر تٌعرفه "خالدة 
بندر" بأنه "عملية منهجية لتعريف وتصنيف وتقييم المخاطر كمياً، 
وتطوير استراتيجيات إلدارتها والتعامل معها داخل الشركة بشكل 

استباقي وقبل حدوثها من أجل حماية وتعزيز قيمة الشركة". 
أو  إلى جهة أخرى  المخاطر  وتتضمن هذه االستراتيجيات نقل 
تجنبها أو تقليل آثارها السلبية أو قبول بعض أو كل تبعاتها. ويمكن 
تعريف المخاطر بشكل عام على أنها »حدث أو ظرف غير مؤكد، 
إذا حدث، فلديه تأثير إما إيجابياً أو سلبياً على أهداف الشركة«، 
بعض المخاطر تجلب معها فقط احتماالت جيدة )فرص(، وبعضها 
تجلب فقط احتماالت سيئة )تهديدات(، وبعض المخاطر األخرى 
)مثل تقلبات السعر في السوق( تجلب كال االحتمالين معاً. وتشير 
ونظام  منهج  بأنه  يعرف  المخاطر  إلدارة  الشامل  النظام  أن  إلى 
والمبادرة  الشركة  في  المخاطر  جميع  وقياس  وتصنيف  لتحديد 

للتعامل معها، من أجل حماية وتعزيز أصول الشركة.
كما يمكن تعريف إدارة المخاطر الشاملة بأنها النشاط اإلداري 
مستويات  إلى  وتخفيضها  بالمخاطر  التحكم  إلى  يهدف  الذي 
أدق  وبشكل  المخاطر،  هذه  اتجاه  الشركة  قابلية  حسب  مقبولة 
هي عملية تحديد وقياس وسيطرة وتخفيض للمخاطر التي تواجه 

الشركة. 
استعداد تام لمواجهة المفاجآت واحتواء المخاطر

وحول تأثير إدارة المخاطر على اإلدارات األخرى في الشركة تقول 
لنا خالدة بندر: إن إدارة المخاطر الشاملة توفر المعلومات الالزمة 
بل  الشركة.  أنحاء  القرار في جميع  لتحسين صنع  العليا  لإلدارة 
وتدعم اإلدارة الوسطى )العمليات( برفع مستوى التحكم بأعمالهم 

وتحسين ضبطها.
وقوع  احتمال  بين  ربط  عن  عبارة  هو  المخاطر  إدارة  نظام  إن 
األولويات،  إعطائها  ثم  ومن  حدوثه،  على  المترتبة  واآلثار  حدث 
بحيث أن المخاطر ذات الخسائر الكبيرة وذات احتمالية حدوث 
واحتمالية  األقل  الخسائر  ذات  المخاطر  بينما  أوال،ً  تعالج  عالية 
حدوث أقل تعالج فيما بعد. وبتطبيق النظام سوف تكون الشركة 
قادرة على التعامل السريع والفعال في حالة وقوع حادث، ولديها 
إمكانية احتواء أي خطر مستقبلي بشكل مرن ومحترف، ومستعدة 
لمواجهة المفاجآت التي قد تحول دون وصول الشركة ألهدافها. 

المنظمة العالمية للمعايير )األيزو(
بتطوير  قامت  التي  للمؤسسات  عديدة  أمثلة  بندر  خالدة  وتطرح 

معايير إدارة المخاطر: 
للمعايير)األيزو(، صممت  العالمية  المنظمة  المثال  سبيل  فعلى 
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هذه المعايير لمساعدة المؤسسات على تحديد تهديدات محددة 
وأخيراً  خطرها،  مدى  لتحديد  الضعف  نقاط  وتقييم  بعينها، 
تحديد طرق للحد من هذه المخاطر، ثم تنفيذ هذه الطرق وفقاً 
لالستراتيجية التنظيمية. ووفرت معايير األيزو 31000 أطر عمل 
بغض  الشركات،  تستخدمها  التي  المخاطر  إدارة  عملية  لتحسين 
)األيزو(  أوصت  وقد  المستهدف.  القطاع  أو  حجمها  عن  النظر 
تكون  أن  يجب  والتي  التالية،  المستهدفة  المبادئ  أو  بالمجاالت 

جزءاً من عملية إدارة المخاطر الشاملة نذكر منها:
يجب أن تخلق عملية إدارة المخاطر قيمة جوهرية للمؤسسة.	 
يجــب أن تكــون إدارة المخاطــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن العمليــة 	 

التنظيمية الشاملة.
يجــب أن تدخــل إدارة المخاطــر في عملية صنــع القرار العام 	 

للشركة.
يجب أن تعالج إدارة المخاطر بوضوح أي حالة من عدم التيقن.	 
يجب أن تكون عملية إدارة المخاطر منهجية ومنظمة.	 
يجــب أن تعتمــد عملية إدارة المخاطــر على أفضل المعلومات 	 

المتاحة.
يجب األخذ في االعتبار العوامل البشرية بما في ذلك األخطاء 	 

المحتملة.
يجــب أن تكــون عملية إدارة المخاطر قابلة للتكيف مع التغيير 	 

المستمر، كما ينبغي رصدها باستمرار وتحسينها.
إدارة األزمـات و إدارة المخاطر خطان متوازيان

توضح لنا خالدة بندر الفروق القائمة بين إدارة األزمات وإدارة 
بأنها  األزمات  إدارة  تعريف مصطلح  مع  البداية  وكانت  المخاطر 
العملية التي تتعامل بها المنظمة مع حدث مدمر وغير متوقع يهدد 
المشاريع  أو  منها  المسؤولة  والجهات  بالمؤسسة  الضرر  بإلحاق 
مرتبطة  مهمة  عناصر  بثالثة  أزمة  أي  وتعرف  األفراد.  حتى  أو 

بحدوثها أال وهي:
تهديد المؤسسة أو المنظمة.	 
عنصر المفاجأة في حدوث األزمة.	 
اتخاذ قرار في وقت قصير لحل األزمة.	 

التي ينطوي عملها على تقييم  إدارة المخاطر  وعلى نقيض من 
المخاطر،  تلك  لتجنب  الطرق  أفضل  وإيجاد  المحتملة  المخاطر 
وأثناء  قبل  المخاطر  مع  التعامل  على  تنطوي  األزمات  إدارة  فإن 
وبعد وقوعها، حيث أنه نظام إداري يسري على سياق أوسع يتكون 
ومواجهة  وفهم  وتقييم  لتحديد  الالزمة  والتقنيات  المهارات  من 
الوضع أو الضرر، خاصة منذ اللحظة األولى لحدوثه إلى النقطة 

التي تبدأ فيها إجراءات العمل على استعادة النظام.
الفرق بين إدارة المخاطر وإدارة األزمات

بأنها  تُعرف  المخاطر  إدارة  إن  لنا  يتضح  سبق  ما  خالل  ومن 

قطاعاتها  كل  في  المؤسسات  أو  الشركات  تتخذها  استراتيجية 
تحديد  من  تتكون  وبذلك  للرقابة،  فعال  نظام  بتنفيذ  وتقوم 
التهديدات المحتملة وتقييم احتماالتها وتأثيرها – إذا حدثت – 

واتخاذ الخطوات الالزمة إلزالة أو التقليل من هذه المخاطر.
في حين أن إدارة األزمات تفيد لكونها االستجابة السريعة لحدث 
بالسيطرة  هنا  االستجابة  وتفيد  كبير،  بشكل  فعلياً  الضرر  ألحق 
على الوضع وإصالحه في أسرع وقت ممكن – وهنا تكمن أهمية 
تتطلب  فقد  المشكلة،  ومدى  طبيعة  على  اعتماداً  األزمات  إدارة 
االستجابة استهالك موارد كثيرة إلصالحها، ويشكل كالً من إدارة 
األزمات والمخاطر عموداً فقرياً ألي منظومة إدارية في الشركة أو 
المؤسسة، من خاللها يتم درء أي مخاطر متوقعة أو االستجابة في 

السيطرة على التهديدات الحادثة.
سياسة إدارة المخاطر في “البترول الوطنية”

اعتمادها  تم  والتي  المخاطر  إلدارة  الشامل  النظام  نجاح  وعن 
إلى أن ذلك  بندر  التنفيذي مؤخراً تشير خالدة  الرئيس  من قبل 
مستوياتهم  بجميع  في الشركة  العاملين  األفراد  وعي  إلى  يرجع 
للشركة  ودعمهم  ووالئهم  المؤسسية،  المخاطر  بثقافة  الوظيفية، 
لتطبيق النظام الشامل إلدارة المخاطر جنباً إلى جنب مع الدائرة.
البترول  مؤسسة  قامت  فقد  المخاطر،  ثقافة  ألهمية  ونظراً 
المخاطر  بإدارة  الوعي  مستوى  لقياس  استبيان  بعمل  الكويتية 
في القطاع النفطي، وذلك في شهر ديسمبر 2019، وقد شاركت 
مختلف الفئات من الشركات النفطية بإجمالي 3090 من العاملين 
الوطنية  البترول  شركة  من  موظفاً   1059 منهم  النفطي  بالقطاع 

الكويتية.
ثقافة المخاطر

إدارة  في  األساسية  الركائز  أحدى  المخاطر  ثقافة  تُعتبر   
المخاطر وتُعّرف بأنها التصورات والمواقف والسلوكيات لألفراد 
وفهم  حصر  على  قدرتهم  تحدد  التي  الشركة  في  والمجموعات 
على  ومقدرتهم  للشركة  والمستقبلية  الحالية  المخاطر  ومناقشة 

اتخاذ قرارات اتجاه هذه المخاطر.
ومن هذا المنطلق، فإن إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية لم 
المعلومات  وتوفير  المطلوب  التدريب  تأمين  في  جهد  أي  تدخر 
في  وقدراتهم  موظفيها  مهارات  لتحسين  الضرورية  والوسائل 
التواصل  إدارة المخاطر، باإلضافة إلى ذلك تشجع الشركة على 
المفتوح، سواء داخل الشركة أو مع المقاولين للحصول على أفضل 
النتائج في أداء أعمالها واستثمارات مشاريعها على المدى القصير 

والبعيد وفقاً لألهداف االستراتيجية الموضوعة.
إنجازات عديدة 

وفي إطار الحديث عن اإلنجازات المحققة، أوضحت لنا خالدة 
بندر قيام دائرة إدارة المخاطر بإتمام العديد من اإلنجازات منذ 

إنشائها، منها على سبيل المثال ال الحصر:
قيامهــا بتجميــع شــامل لمخاطر الشــركة ووضعهــا كلها تحت 	 

شركة البترول الوطنية الكويتية
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مظلتها وربطها ببعض وتحديد أسباب حدوثها.
كثفت اإلدارة الجهود لوضع خطط المعالجة الالزمة للحد من 	 

آثار المخاطر السلبية قبل وقوعها بالتعاون مع اإلدارات المسؤولة 
عن طريق ورش العمل.

تمكنــت اإلدارة مــن معالجة نســبة كبيرة من المخاطر شــديدة 	 
التأثيــر علــى الشــركة، والتــي كانــت أعلــى من قــدرة الشــركة على 

التعامل معها ولها تأثير حاد.
تعمد الدائرة إلى إشراك جميع اإلدارات من خالل المناقشات 	 

في ورش العمل والتي ال تقل عن 35 ورشة )مناقشة المخاطر( و16 
ورشة )معالجة مخاطر( سنوياً.

أصــدرت الدائرة سياســة النظام الشــامل إلدارة المخاطر في 	 
"البتــرول الوطنيــة" والتي هي بيان رســمي معتمد مــن قبل الرئيس 
التنفيــذي للشــركة يوضــح التــزام الشــركة وجميع موظفيهــا باتباع 

وتطبيق النظام الشامل إلدارة المخاطر. 
قامت الدائرة بتحديث موقع الدائرة اإللكتروني والذي يحتوي 	 

علــى معلومــات قيمــة، باإلضافــة إلى تدويــن جميع إجــراءات عمل 
الدائــرة ونشــرها فــي بوابــة الشــركة اإللكترونيــة لتمكيــن موظفي 

الشركة من االطالع على أعمال الدائرة بكل شفافية.
تقوم الدائرة بشكل دوري من خالل الرسائل اإللكترونية بعمل 	 

مســابقات تعليميــة ونشــر رســائل توعويــة علــى جميــع الموظفين، 
كمــا وزعــت العديد مــن المنشــورات والكتيبــات التعليميــة لتثقيف 

الموظفين. 
قدمــت اإلدارة دورات تدريبيــة ألكثــر من 460 مشــغل مصفاة 	 

و615 موظفــاً )جامعيــاً( وأكثــر مــن 100 موظــف حديــث التعييــن 
وكذلــك تدريــب 46 مــن كــوادر شــركات القطــاع النفطي. وشــملت 
هــذه الــدورات التعريف بنظــام المخاطر، وفهــم العمليات المتعلقة 
بــه، وكيفيــة تطبيقهــا وصوالً إلــى التدريب على النظــام اإللكتروني 
المســتخدم. كما قامت اإلدارة بوضع آلية أخرى في موقع الشــركة 
اإللكترونــي يتيــح ألي موظف التبليــغ عن أي خطر يتعلق بعمله بكل 

شفافية وحرية.
كانــت دائــرة إدارة المخاطــر مــن أوائل المشــاركين في تقديم 	 

محاضــرات توعويــة عن ثقافة المخاطر، واســتضافت مستشــارين 
للتحدث عن مواضيع مختلفة عن إدارة المخاطر.

يذكــر أن مجــال إدارة المخاطــر الشــاملة هو علــم جديد على 	 
القطــاع النفطــي، وبالتالي فإن توفر الكفــاءات كان أحد التحديات 
التــي تواجهها اإلدارة والشــركة لضمان نجاح النظــام. لذلك قامت 
اإلدارة بدعم من الشركة واإلدارة العليا بتوفير الدورات التخصصية 
فــي هذا المجال، وابتعــاث الكفاءات الوطنية إلى أفضل الجامعات 
والمعاهــد العالميــة داخــل وخــارج الكويــت، وذلــك للحصــول على 
الشــهادات في هذا المجال وتحســين قدراتهــم وكفاءاتهم. ويجري 
العمــل حاليــاً علــى تطبيق خطــة تدريب شــاملة لمحللــي المخاطر 

فــي القطــاع النفطي بأكمله، وذلك بالتعاون مع أفضل المؤسســات 
مهنيــة  شــهادات  علــى  للحصــول  والمعاهــد  العالميــة  التعليميــة 

تخصصية في إدارة المخاطر. 
تعد "البترول الوطنية" في مصاف الشركات الرائدة عالمياً في 	 

هذا المجال وحققت تطوراً ملموســاً على مســتوى الشرق األوسط، 
وأصبحــت مــن أوائــل الشــركات النفطيــة التــي طبقت نظــام إدارة 

المخاطر، واتبعت المعايير األساسية له. 

استبيان لقياس مستوى الوعي بإدارة المخاطر في القطاع النفطي
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وتؤكد خالدة بندر أن اإلدارة العليا للشركة 
إدارة  نظم  دعم  على  الحرص  كل  حريصة 
على  تشتمل  والتي  الدائرة  ودعم  المخاطر 
المخاطر  إدارة  وقسم  التأمين  قسمي 
واضحــــاً  تحديــــداً  يتطلب  وهذا  الشاملة. 
المخاطر،  إلدارة  والمسؤوليات  لألدوار 
الشاملة  المخاطر  إدارة  مبادئ  مع  لتتوافق 
والتي من أهمها أن إدارة المخاطر مسؤولية 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  بدءاً  الجميع 

وانتهاًء بمشغلي المصفاة.
مهام عمل قسم إدارة المخاطر الشاملة

تطبيــق التوجهــات االســتراتيجية لشــركة 	 
البتــرول الوطنيــة الكويتيــة إلدارة المخاطــر 

الشاملة.
إرشــاد ومتابعة دوائر الشــركة والتنســيق بينها لضمان 	 

تطبيــق نظــام إدارة المخاطــر في الشــركة من خــالل هيكل 
تنظيمي معتمد إلدارة مخاطر الشركة.

إعداد سياسات وطرق وأساليب إدارة المخاطر وترتيبها 	 
حســب أولويــات مقــررة مــن قبــل اإلدارة العليا وتبعــاً لمدى 

قدرة الشركة على تحمل الخسائر. 
إعداد تقارير )كمية ونوعية( للمخاطر الشاملة للشركة 	 

وتقديمهــا لــإلدارة العليــا ومجلس اإلدارة ومؤسســة البترول 
الكويتية. 

التنســيق مــع اإلدارات لتعريــف وتطبيــق طــرق معالجة 	 
المخاطر على مستوى الشركة.

دعم ومساندة إدارات الشركة للوصول إلى أهدافها من 	 
خالل توفر هذه اآلليات. 

بناء الوعي الثقافي للخطر داخل الشركة ويشمل التعليم 	 
المالئــم، تعريــف وتدريــب موظفي شــركة البتــرول الوطنية 

الكويتية بالنظام الشامل إلدارة المخاطر. 
قسم التأمين مناقصات وعقود واستشارات

الموظفين  على  التأمين  هو  التأمين  قسم  مهام  من 
بأفضل  الغير  اتجاه  ومسؤولياتها  الشركة  وممتلكات 
الشروط وأقل األسعار المحلية والعالمية، كما يقوم القسم 
التأمين  بمراجعة المناقصات والعقود واقتراح أنواع وثائق 
ألعمال  المصاحبة  المخاطر  لتغطية  وشروطها  المناسبة 
التأمينية  االستشارات  لتقديم  باإلضافة  هذا  العقود،  تلك 

إلدارات الشركة. 
دائرة المخاطر الشاملة في القطاع النفطي

إدارة  على  يقتصر  ال  الكويتية  البترول  مؤسسة  دور  إن 

المتابعة  إلى  يتعداه  بل  ذاتها،  المؤسسة  في  المخاطر 
المستمرة بين دائرة المخاطر الشاملة في المؤسسة وإدارة 
اإلرشادات  وتوفير  التابعة  الشركات  الشاملة في  المخاطر 

والتوجيهات والسياسات لجميع عمليات إدارة المخاطر.
المخاطر  إلدارة  متخصصة  دائرة  المؤسسة  في  وتوجد 
بها أقسام  الشركات  النفطي، وكذلك  القطاع  على مستوى 
في  عليا  لجنة  تشكيل  وتم  المخاطر  إلدارة  متخصصة 
للتخطيط  المنتدب  العضو  برئاسة  وشركاتها  المؤسسة 
إدارة  في  للنظر  وذلك  الزعابي”  يوسف  “وفاء  والمالية 
المخاطر  هذه  لتالفي  المناسبة  الوسائل  ووضع  المخاطر 
شركة.  أي  في  تنشأ  قد  أمور  أي  أو  التوصيات  ومتابعة 
واللجنة العليا تنبثق منها عدة لجان وفرق عمل في الشركات 
والقطاعات المختلفة لمتابعة العمل في إدارة المخاطر وهي 
حلقة الوصل للربط بين المؤسسة والشركات التابعة وترفع 

اللجنة تقريراً دورياً بهذا الشأن. 
وتقوم المؤسسة بتحديد سياسة إدارة المخاطر الشاملة 
وتحديثها سنويا وكتابة التوصيات الواجب تنفيذها وتعميمها 
على الشركات النفطية التابعة، بل ويتعدى ذلك إلى توفير 
الدعم المستمر خالل السنة. وتقوم إدارة المخاطر الشاملة 
في الشركات التابعة بتقديم التقارير الدورية للمؤسسة وفقاً 
األنظمة  أحدث  طريق  عن  المقدمة  والتوصيات  للخطط 
على  ومثال  لشركاتها..  المؤسسة  وفرتها  التي  اإللكترونية 

ذلك للحصر ال للعد:
سجل مخاطر الشركات في نهاية السنة المالية. 	 
مؤشر المخاطر.	 
وضع تطبيق خطط معالجة المخاطر والمعوقات.	 
تقريــر أثر المخاطــر على التدفق النقدي خالل الخطة 	 

الخمسية. 

شركة البترول الوطنية الكويتية
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وللتعــرف علــى أهــم إجراءات شــركة ناقالت النفــط الكويتية في 
كيفيــة إدارة األزمــات والمخاطــر ومــدى تأثيــر ذلــك علــى العمــل، 
واإلجــراءات االحترازيــة التــي يتــم اتخاذها من أجل ســالمة وأمن 
العاملين ومواقع الشــركة التقت مجلة “ نبض “ مع المهندس خالد 
الحيــدر - رئيــس فريــق عمل الجودة والســالمة والبيئة لألســطول 
والكابتــن أحمد ســلطان الســالم - رئيس فريق عمــل دعم عمليات 
وأمن األسطول بمجموعة عمليات األسطول وفرع الوكالة البحرية، 

شركة ناقات النفط الكويتية

منظومة متكاملة في إدارة 
األزمات والمخاطر 

25

حققت شــركة ناقات النفط الكويتية 
الســابقة نجاحــًا كبيــرًا  الفتــرات  خــال 
فــي إثبــات قدرتهــا علــى إدارة األزمات 
والمخاطــر من خــال تطبيــق اإلجراءات 
والتدابيــر التــي يتــم وضعها مــن قبل 
الفريق المعني بإدارة األزمات والمخاطر 
بالشــركة والتي تتوافق بشــكل كامل 
مع إجراءات مؤسسة البترول الكويتية. 

المهندس: خالد الحيدر
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حيث دار الحوار عن دور الشركة في حال حدوث أزمات ومخاطر، 
موضحين أن المخاطر تختلف عن األزمات وأن لكل حالة إجراءات 
وتدابيــر احترازيــة تختلــف عن األخرى تم تحديدهــا من قبل فريق 
عمــل معنــي ومختص، حيث يتم التعامل في مثــل هذه الحاالت من 
خــالل منظومة متكاملة، ســواء على المســتوى المحلــي أو الدولي، 
وأكــدا علــى أن ناقالت النفط تهدف إلى تحقيق أعلى مســتوى من 

القدرة على إدارة المخاطر واألزمات.
اإلجراءات والتدابير التي تتخذها الشركة 

أوضح المهندس خالد الحيدر أنه في حالة األزمات تتخذ شــركة 
ناقــالت النفــط الكويتيــة اإلجــراءات والتدابيــر الالزمــة من خالل 
تفعيــل خطــة الشــركة إلدارة األزمــات والتــي تتوافــق مــع إجراءات 
مؤسســة البتــرول الكويتيــة، ويتــم من خاللهــا توضيــح جميع مهام 

ومسؤوليات األعضاء المشاركين في إدارة األزمات. 
وبالنســبة إلدارة المخاطر، قال الحيدر أن الشركة لديها منظومة 
لتقييــم وإدارة المخاطــر، حيث يقوم النظــام بحصر جميع األعمال 
التــي تقوم بها الشــركة لتحقيــق أهدافها وتقييــم المخاطر الناتجة 
عنها ووضع الحلول والممارسات الالزمة لتالفي أو تقليل حدة هذه 
المخاطر لخلق بيئة مناسبة للعمل والمحافظة على صحة وسالمة 

العاملين والبيئة المحيطة.
وتابــع الحيــدر حديثه وقال أن هناك تعاوناً تاماً بين جميع أجهزة 
الدولــة والقطاع النفطي أثنــاء األزمات، هذا باإلضافة إلى التعاون 
مــع إدارة كوارث القطاع النفطــي بالكامل وتعتبر إدارة الكوارث في 
الناقالت جزءاً من تلك المنظومة المتكاملة وقد تم التعامل بنجاح 

مع كافة الحاالت.
وأوضح الحيدر أنه بالنسبة للعاملين في الشركة في حالة األزمات 
والخطــر، هناك إجراءات وتدابيــر احترازية يتم اتخاذها لكل حالة 

تتناسب مع طبيعة الخطر الذي يتعرض له العاملون.
إنجازات وتدريبات

وعــن أهــم إنجــازات شــركة ناقــالت النفــط فــي إدارة األزمــات 
والمخاطر عمل تدريبات بشكل دوري وترقية غرفة إدارة المخاطر 

واألزمات بأحدث األجهزة والمشاركة في تمارين على مستوى دولي 
كـــ “حســم العقبان” والمشــاركة فــي كافة تدريبــات القطاع النفطي 
إلدارة األزمــات والكــوارث ولقــد تمت مواجهة كافــة حاالت الخطر 
بنجاح خالل الفترات الســابقة، مؤكداً أنهم لم يواجهوا أية مشــكلة 
فــي التعامــل مع المخاطر وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، باإلضافة 
إلــى أن المنظومــة أثبتــت ســرعة احتوائهــا للخطــر فــي الحــاالت 

السابقة.

إجراءات احترازية
وتحدث الكابتن أحمد سلطان السالم عن نظام إدارة األزمات في 
الشــركة واإلجــراءات االحترازية التي تتــم، موضحاً أن هذا النظام 
يحتــوي علــى تعليمات إداريــة للتعامل مع جميع أنــواع الكوارث يتم 
من خاللها تحديد مهام ومسؤوليات الفريق للتعامل مع جميع أنواع 
الكــوارث بطريقــة منظمــة وإجــراءات ثابتــة يتــم التعامــل معها من 
خــالل جميــع اإلدارات التي لها عالقة بالشــركة ومهمتها مســاعدة 

العاملين في الشركة بكافة توابعها في األزمات.
وقــال إن هنــاك إجــراءات معينــة للتعامــل مــع كل أزمــة، موضحاً 
أنهــا منظومــة متكاملــة وتتميز تلــك المنظومة بتوفيــر جميع غرف 
العمليــات بكافــة التقنيات الحديثة للتعامل مــع أي نوع من الخطر، 
مؤكــداً أنــه تــم التعامــل بنجــاح مــع كافــة أنــواع المخاطــر التي تم 

التعرض لها خالل الفترة الماضية.
وحول برامج التدريب التي يتم عقدها للعاملين ... 

أكد السالم على أن كافة التدريبات التي تقوم بها الشركة من أجل 
مواجهة األزمات أثبتت نجاحها بالكامل، حيث تتم التدريبات بشكل 

شركة ناقالت النفط الكويتية

المهندس خالد الحيدر: 
منظومة إدارة األزمات تختلف 

عن منظومة إدارة المخاطر 
ولدينا إجراءات لكل حالة
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الكابتن: أحمد سلطان السالم

دوري ويتــم مراجعــة كافة اإلجراءات عقــب كل تدريب للوصول بها 
لمستويات عالية، ومن أجل تحديث وتطوير كل ما يجب تطويره في 
كل مرحلة بحيث يتم استخالص أهم النقاط عقب كل حادث أو كل 

تدريب من أجل االرتقاء بالعمل.
كمــا يتــم التعامل مــع كافة أجهــزة الدولة على المســتوى المحلي 
وأجهــزة التعامــل مع األزمــات العالمية على المســتوى الدولي أثناء 
حــدوث األزمــات أو حتــى فــي مراحــل التدريب ألن شــركة ناقالت 
النفــط الكويتيــة تهــدف إلى أن تصل هــذه التدريبات ألعلى مرحلة 
مــن أجــل تحقيــق األهداف المرجــوة منها، مؤكداً علــى أن من أهم 

أهداف إدارة األزمات في الشركة الوصول للعالمية.

إدارة المخاطر في الشركة تتناغم 
بشكل كامل مع اللوائح اإلدارية 

الكابتن أحمد السالم: لدينا 
منظومة تتميز بغرفة عمليات 
مجهزة بأحدث التقنيات ويتم 

التعامل من خالها على 
المستوى المحلي والدولي

النفــط  ناقــات  رؤيــة شــركة 
الكويتية

فــي  عالميــاً  رائــدة  تكــون  أن  الشــركة  تطمــح 
مجــال النقــل البحــري، متصــدرة نقــل المشــتقات 

الهيدروكربونية الكويتية.  

مهــام شــركة ناقــات النفط 
الكويتية 

تأميــن التغطيــة االســتراتيجية وتوفيــر النقــل 	 
البحري للمشتقات الهيدروكربونية لدولة الكويت.

إدارة عملياتهــا وفقــاً ألعلى مســتويات الجودة 	 
والكفــاءة والتزامنــا بمعاييــر الســالمة والمحافظة 

على البيئة.
المجديــة 	  التجاريــة  الفــرص  لتقييــم  الســعي 

المتاحة في مجال نقل المشتقات الهيدروكربونية.
تطوير الموارد البشــرية، ومراعاة بناء الكوادر 	 

الوطنية والخبرات، مع التزام الشــركة بمسؤوليتها 
اتجاه المجتمع. 

النفــط  ناقــات  شــركة  قيــم 
الكويتية 

نلتزم بتحقيق رؤيتنا.	 
نســعى جاهديــن إلــى تجنب وقــوع أي حوادث 	 

متعلقــة بالســالمة والبيئــة، إضافــة إلــى تقليــص 
التلوث البيئي إلى أدنى حد.

نحتفظ بعالقة متميزة وبّناءة مع مساهمينا في 	 
أعمالنا.

نحرص على بناء الثقة في منظمتنا.	 
نحتفظ ببيئة عمل إيجابية تتيح الفرصة لإلبداع 	 

واالبتكار والعمل الجماعي.
نعمل على تحمل وإبداء المسؤولية اتجاه تنمية 	 

موظفينا والحفاظ على كفاءتهم. 
نقدر األداء الجيد لموظفينا. 	 
نعمل على تحقيق تطلعات الشركة باعتبارها من 	 

متطلبات أعمالنا.
نحرص على إظهار تطورنا المستمر في نتائجنا.	 
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بأهميــة  والمخاطــر  األزمــات  إدارة  تحظــى 
حيوية لدى مؤسســات القطاع النفطي ومن 
شــأن ذلك أن يدعــم اســتراتيجيتها ويجعلها 
جزءًا ال يتجزأ منها بهدف زيادة وتعزيز الموارد 
الماليــة والتجارية لدولة الكويــت، ولما كان 
الخطــر مصاحبــًا للعمــل اليومــي فإننــا على 
ثقــة بأن نجــاح إدارة المخاطر مرتبــط ارتباطًا 
وثيقًا بنجاح تحقيق أهداف المؤسسة، وحتى 
نتعــرف على المزيد مــن التفاصيل عن الخطط 
األزمــات  إدارة  برنامــج  لتنفيــذ  الموضوعــة 
والمخاطــر الشــاملة، وكذلك مــدى االرتباط 
بيــن إدارة الجودة وإدارة األزمات في الشــركة 
الخارجية  البتروليــة  الكويتية لاستكشــافات 
)كوفبك( كان لنا لقاء مع مدير إدارة الجودة 
السيد “جابر الشــطي”، فشاركونا قراءته في 

السطور التالية...

الشركة الكويتية لاستكشافات البترولية الخارجية

خطة متكاملة وإجراءات دقيقة

السيد: جابر الشطي



29

فــي البدايــة، نــود التطــرق إلــى أهميــة قطــاع إدارة 
المخاطر ومدى تأثيره على العمل في الشركة ؟

إن قطاع إدارة المخاطر من القطاعات المهمة والضرورية 
في المؤسسة والشركات التابعة بغض النظر عن نوع وحجم 
على  بناء  المخاطر  أنواع  وتختلف  الشركات،  لتلك  النشاط 
تقوم  وعليه  العمل،  سير  علي  وتأثيرها  حدوثها  إمكانية 
تلك  لمعالجة  خطط  بوضع  التابعة  والشركات  المؤسسة 
)المقبول(  الحد  إلى  لتصل  حدتها  من  والخفض  المخاطر 
استناداً إلى سياسات وقوانين المؤسسة وتكمن أهمية قطاع 
إدارة المخاطر في دعم تحقيق استراتيجية الشركة وأهدافها 

وذلك من خالل:
تحديث ســجل المخاطر بشــكل دوري والذي يحتوي على 	 

تحليل شامل ألهم المخاطر وخطط معالجتها.
تحديــد مخاطــر الفــرص االســتثمارية وأثرهــا المالــي 	 

واإلستراتيجي على الشركة.
تجنــب الدخــول في الفــرص االســتثمارية ذات المخاطر 	 

العالية وإذا ما كانت غير مجدية اقتصادياً.
تأمين األصول وتحديد سقف التغطية المناسب.	 
تحديــد مخاطــر التدفقــات النقديــة والمرتبطــة بخطط 	 

الشركة.
فاعلية االستدامة وتحقيق أهدافها.	 
الحاليــة 	  المشــاريع  لتمويــل  والســيولة  الماليــة  المــالءة 

والمستقبلية. 
التخلص من األصول أو بيعها. 	 

نظــراً لطبيعة عمل ســيادتكم فــي إدارة الجــودة، نود 
التعــرف على مــدى االرتباط بين إدارة الجــودة وإدارة 

األزمات؟
في  الشركة  أنشطة  بإدارة  تختص  التي  األزمات هي  إدارة 
حال وقوع الحوادث أو األزمات بمختلف أنواعها ومستوياتها، 
الشركة  موارد  وحماية  الحوادث  تلك  آثار  لتخفيف  وذلك 

وكذلك لعودة األعمال واستئنافها بشكل فعال.

وترتبط إدارة األزمات بإدارة الجودة وذلك لضمان تحقيقها 
لألهداف المرجوة وفاعليتها وفق الممارسات العالمية المثلى، 
إذ تقوم إدارة الجودة بتحديث إجراءات ومبادئ إدارة األزمات 
من  المستفادة  الدروس  نشر  في  والمساعدة  مستمر  بشكل 

الحوادث.

مــاذا عــن اإلجــراءات االحترازيــة التي يتــم اتخاذها 
بشركة كوفبك من أجل سامة وأمن العاملين والمكان؟
تتبع  بالتالي:  الشركة  تقوم  الرئيسي،  المكتب  يخص  فيما 
شركة كوفبك إجراءات نظام الطوارئ وإدارة األزمات المعتمد 

لدى الشركة والمتوافقة مع مؤسسة البترول الكويتية.

الصحة  قسم  يقوم  الرئيسي،  بالمبنى  يختص  وفيما 
الموظفين  بعض  تدريب  على  باإلشراف  والبيئة  والسالمة 
التي  الوهمي  اإلخالء  لتمارين  استعداداً  األقسام  جميع  من 
تقوم بها الشركة سنوياً، وذلك بإشراف إدارة الدفاع المدني 
)واإلدارة العامة لإلطفاء في بعض األحيان(. كما تقوم اإلدارة 
بتشجيع موظفي الشركة بتسجيل وتوثيق المالحظات المتعلقة 
بالصحة والسالمة والبيئة بصفة مستمرة ومعالجتها لتالفي 

وقوع الحوادث لموظفي الشركة.

قسم  فيقوم  للشركة،  الخارجية  بالمكاتب  يتعلق  فيما  أما 
الصحة والسالمة والبيئة بالتنسيق واإلشراف في تطبيق مثل 
هذه اإلجراءات الالزمة مع أقرانهم في المكاتب الخارجية. 

تحسين الوعي عن طريق 
الدورات التدريبية وورش العمل 

والمؤتمرات
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الخارجية، فتنقسم  الشركة  إلى ما يخص أصول  وبالنسبة 
إلى قسمين:

أصول غير تشــغيلية لكوفبك: وهي تمثل أغلبية األصول 
لدى الشركة عن طريق شراكة مع شركات عالمية تقوم بإدارة 
في  المشاركة  في  الشركة  دور  ويتركز  وتنفيذه.  المشروع 
التدقيق على العمليات المشتركة )NOJV( وذلك لضمان أن 
المشغل يتبع اإلجراءات العالمية الصحيحة والفعالة لحماية 

األصول والعاملين فيها.
أصـــول تشـــغيلية لكوفبـــك: تقوم الشركة بإدارة المشروع 
إدارة  وتقوم  الشركاء.  أمام  كاملة  مسؤولية  مسؤولة  وتكون 
الصحة والسالمـــــة والبيئـــــة بدعــــــم األنشطة ذات العالقة 
بسالمة األصول والعاملين عليها من خالل تطبيق اإلجراءات 

والممارسات المثلى بشكل مستمر في تلك المشاريع.
لنتعرف على أبرز اإلنجازات داخل الشركة وبالتحديد 

في إدارة األزمات؟
األزمات متضمنة فرق  باعتماد خطة إلدارة  الشركة  قامت 
من  تمكنها  والتي  الحوادث  لمستوى  تبعاً  متخصصة  عمل 
مناطق  في  أو  الكويت  داخل  سواء  المختلفة  األزمات  إدارة 
تحديث  على  الشركة  وتعمل  العالم.  حول  للشركة  العمليات 
المستفادة  والدروس  العمل  لمتطلبات  وفقاً  الخطة  وتطوير 

من األزمات.

مــاذا عــن الخطــط الموضوعة لتنفيــذ برنامــج إدارة 
األزمات والمخاطر الشاملة؟

يعتبر نشر ثقافة المخاطر من أهم التحديات التي ال تقتصر 
والشركات  المؤسسات  معظم  وإنما  فحسب،  كوفبك  على 
المخاطر  إدارة  خالل  من  الشركة  فتحرص  العالم،  حول 
عمل  وورش  تدريبية  دورات  طريق  عن  الوعي  تحسين  على 

الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية

المخاطر  تحليل  وتضمن  المفهوم  هذا  لتجسيد  ومؤتمرات، 
في جلب القرارات المتخذة في كوفبك، األمر الذي يساهم 
إدارة  عن  أما  واستراتيجيتها،  الشركة  أهداف  تحقيق  في 
متكاملة  خطة  للشركة  فإن  سابقا،ً  اسلفنا  كما  األزمات، 

للتعامل مع السيناريوهات المختلف. 

وختاما،ً ما مقترحات ســيادتكم فيما يخص موضوعنا 
من أجل االرتقاء بإدارة األزمات في القطاع النفطي؟

هناك عدد من المقترحات، منها على سبيل المثال: 

تنويع التمارين على سيناريوهات مختلفة لألزمات.	 
االســتفادة مــن دروس األزمات والحــوادث والتعامل معها 	 

لدى الشركات العالمية.
متابعة تطبيق التوصيات من الدروس المستفادة.	 
تطوير مهارات التخطيط والتواصل في األزمات.	 
تضميــن نشــاط إدارة األزمــات ضمن أنشــطة الشــركات 	 

الرئيسية ووضع معايير للقياس.
خطة متكاملة ومترابطة للدولة أكثر فاعلية ووضوحاً. 	 
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اعتماد خطة إلدارة 
األزمات متضمنة فرق 
عمل متخصصة تبعا 

لمستوى الحوادث

للشركة خطة 
متكاملة للتعامل مع 
السيناريوهات المختلفة

 
تقوم إدارة الجودة 

بتحديث إجراءات ومبادئ 
إدارة االزمات بشكل 

مستمر والمساعدة في 
نشر الدروس المستفادة 

من الحوادث
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األزمــات  إدارة  كيفيــة  علــى  التعــرف  نــود  البدايــة،  فــي 
والمخاطر ومدى تأثير ذلك على العمل؟

العالمية  الكويتية  البترول  شركة  في  المخاطر  إدارة  تغطي 
والقانونية،  المالية  االستراتيجية،  التشغيلية،  التالية:  المجاالت 
واالمتثال لكل فئة من هذه الفئات قسم فرعي محدد يغطي مخاطر 
معينة ومحددة. يتم دائماً قياس التأثير على أعمالنا التجارية على 
أساس ما إذا كنا قادرين على نقل أو إنهاء أو تحمل أو معالجة أي 

شركة البترول الكويتية العالمية

إدارة األزمات ونشر ثقافة الوعي بالمخاطر

السيد: فؤاد محمود قبازرد

يقتصــر  ال  والكــوارث  األزمــات  إدارة  إن 
عملها فقــط على جهة أو جهاز واحد، 
بل هي نتاج فريق عمل واحد، ولكل جهة 
مســؤولية محــددة وفــق اختصاصها، 
وحتى نتعرف علــى تفاصيل هذا العمل 
داخل شــركة البترول الكويتية العالمية 
كان لـ"نبــض" هذا اللقاء مع مدير إدارة 

ضمان الجودة السيد “ فؤاد قبازرد”.
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مخاطر تقع ضمن التصنيفات المذكورة أعاله. إن دور فريق إدارة 
المخاطر في الشركة هو التأكد من أن تحديد ومعالجة المخاطر 
يؤمن للمؤسسة وإدارتها العليا إجراءات احترازية موجودة للتعامل 
مع أي ظاهرة أو حدث محتمل وأن يتم تحديدها من حيث المخاطر 

كاحتمالية أو تأثير على األعمال.

ما اإلجراءات االحترازية التي يتم اتخاذها من أجل سامة 
وأمن العاملين والمكان؟

المتخصصين  الخبراء  من  فريقاً  االحترازية  اإلجراءات  تضم 
والمهنيين المؤهلين الذين يغطون جميع جوانب الصحة والسالمة 
نظام  العالمية  الكويتية  البترول  شركة  في  يوجد  والبيئة.  واألمن 

إدارة أعمال تأسس على معايير:

لذلك، من خالل استخدام أفضل الممارسات الصناعية ومراقبة 
الممارسات الفعلية للصحة والسالمة واألمن والبيئة واإلبالغ عنها 
داخل مؤسستنا، نضمن وجود بيئة آمنة في مكان العمل. يتم أيضاً 
وورش  التدريب  المعرفة،  مشاركة  حيث  من  آخر  مقياس  توفير 
العمل المحددة لجميع موظفي الشركة من أجل خلق ثقافة وقائية 
للحوادث المحتملة من خالل استخدام أدوات تواصل متينة، نسعى 
الرد في حالة  وكيفية  الحوادث  منع  الوعي في  لتحقيق  جاهدين 

وقوع حادث.

لنتعرف على أبرز اإلنجازات في هذه اإلدارة؟
يضمن نظام إدارة أعمال شركة البترول الكويتية العالمية جميع 
والسالمة  والصحة  المؤسسة  مخاطر  بإدارة  المتعلقة  الجوانب 
وتعليمات  المعتمدة  اإلجراءات  خالل  من  موثقة  والبيئة  واألمن 
في  العاملة  القوى  جميع  لدى  يكون  بحيث  اإلنترنت،  عبر  العمل 
ينطبق  وهذا  اتباعها.  يجب  وواضحة  محددة  ممارسات  الشركة 
عمليات  جميع  في  استخدامها  ويتم  المؤسسة  دوائر  جميع  على 

الشركة والمصالح التجارية دولياً. تتم مراجعة البوابة اإللكترونية 
الممارسات  تكون  حتى  باستمرار  ومراقبتها  لإلدارة  المخصصة 

وإجراءات العمل محدثة ومناسبة.

ماذا عن الخطط الموضوعــة لتنفيذ برنامج إدارة األزمات 
والمخاطر الشاملة؟

واختبار  النظام  كفاءة  مدى  وقياس  المستمر  التطور  إحراز  يتم 
التخطيط  نهج  الشركة من خالل  إدارة مخاطر  برنامج  متطلبات 
من  الشركة.  داخل  مرحلة  كل  على  والتصرف  والتحقق  والتنفيذ 
خالل المراقبة وإعداد التقارير حول إدارة مخاطر الشركة وتحديد 
األهداف، يمكننا تحديد مقاييس األداء الرئيسية من خالل السجل 
للممارسات  تنفيذ  أي  فإن  بذلك،  اإلنجازات.  لقياس  المتكامل 
المتفق عليها ينتج عنه برنامجاً ممتازاً يمكن أن يؤدي إلى نتائج 

ملموسة.

مــا مقترحاتكم فيما يخص هذا الموضوع من أجل االرتقاء 
بإدارة األزمات في القطاع النفطي؟

تتبادل مؤسسة البترول والشركات التابعة لها ثقافة قوية للمعرفة 
وإيصال أفضل الممارسات. وهذا بدوره يوفر للقطاع النفطي داخل 
الكويت أفضل بيئة عمل لموظفيها وشركاء األعمال والعمالء. من 
مصلحة  من أجل  نعمل  بأننا  نفخر  أن  يمكننا  النهج  هذا  خالل 

قطاعنا وبلدنا لتستفيد منها األجيال القادمة.

تتبادل مؤسسة البترول 
والشركات التابعة لها ثقافة 
قوية للمعرفة وإيصال أفضل 

الممارسات

ISO 9001:2015 - RC 14001:2015 - ISO 14001 - ISO 
22301:2012. 
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شركة صناعة الكيماويات البترولية

إدارة المخاطر ونظرة تحليلية 
للعالم حولنا

ما هي إدارة المخاطر الشاملة ؟
قطاع  في  واالئتمان  المالية  المخاطر  تحليل  على  العادة  جرت 
األمن  وإجراءات  التشغيلية  المخاطر  تحليل  وكذلك  االستثمار، 
المخاطر  إدارة  مفهوم  مع  أما  التصنيع.  قطاع  في  والسالمة 
متكامل  بشكل  أنواعها  بمختلف  المخاطر  إدارة  فيتم  الشاملة، 
كمحفظة، حيث يتم تعريف ودراسة المخاطر بأكملها، مما يدعم 
المجدية  الفرص  واغتنام  للشركة  االستراتيجية  األهداف  تحقيق 

لما يعود به لصالح الشركة.

لنتعــرف علــى دور إدارة المخاطــر داخــل الشــركة ومــدى 
تأثيرها ؟

المعنية بتحليل  إدارة المخاطر الشاملة في الشركة هي اإلدارة 
المخاطر بصورة شاملة وبأسلوب منظم، وذلك  وقياس وتصنيف 
للمبادرة المسبقة للتعامل مع هذه المخاطر في الشركة ومعالجتها 

وتحسين عملية اتخاذ القرار.

في  الشاملة  المخاطر  إدارة  رسالة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة  استراتيجية  “دعم  الشركة: 
إدارة المخاطر بفعالية من خالل منهجية مرنة،  وذلك من خالل 

السيدة/ حصة الجنيدل

في لقــاء خاص مــع مجلة “نبــض” أوضحت 
مدير دائــرة إدارة المخاطر الشــاملة وتطوير 
أساليب العمل في شركة صناعة الكيماويات 
البترولية السيدة حصة الجنيدل إن الشركة في 
إطار التزامها بتطبيق منهجية إدارة المخاطر 
بشــكل متكامل وذلــك لمواجهــة المخاطر 
المحتملــة، تقــوم دائــرة المخاطر الشــاملة 
وقيــاس  بتحليــل  العمــل  أســاليب  وتطويــر 
شــاملة  بصــورة  المخاطــر  هــذه  وتصنيــف 
وبأســلوب منظم بهدف التعامل المناســب 

معها وتحسين عملية اتخاذ القرار.

وحتــى نتعــرف علــى المزيــد إليكــم تفاصيل 
اللقاء...

تعكس باستمرار التغييرات التي قد تطرأ وكذلك احتياجات العمل 
والبيئة المحيطة”.

مــا فوائد إدارة المخاطر الشــاملة؟ ومــدى تأثير ذلك على 
نجاح الشركة؟

في اآلونة األخيرة تغيرت نظرة العالم الحالي للمخاطر المحيطة 
بقطاع النفط والغاز وزاد فيها االهتمام بالسيناريوهات المحتملة 
حتى لو كانت نسبة حدوثها قليلة ألن احتمالية تأثيرها قد يكون 
حدوث  من  للتقليل  احترازية  حلول  بإيجاد  التفكير  وزاد  كبيراً، 
في  أساسي  ذراع  إال  هي  ما  المخاطر  وإدارة  وتأثيرها،  األزمات 
حولنا،  للعالم  تحليلية  نظرة  لدينا  تولد  فهي  االقتصاد،  عملية 
وتحثنا على التساؤل: هل نحن على الطريق الصحيح؟ وهل نجمع 
وما  المخاطر؟  لتلك  مستعدين  نكون  لكي  الصحيحة،  المعلومات 

مدى قوة إجراءاتنا الحتواء تلك المخاطر؟.

 إدارة المخاطر ذراع أساسي في 
عملية االقتصاد
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وماذا أيضاً؟
منظور  من  المعلومات  بتوفير  تقوم  الشاملة  المخاطر  إدارة  إن 
من  االستراتيجية  مع  توافقها  ومدى  الشركة،  أداء  حول  مختلف 
أجل رفع كفاءة عملية اتخاذ القرار على مستوى الشركة ككل، ودعم 

اإلدارة في التنبؤ ومراقبة األداء المستقبلي واغتنام الفرص.

وحالياً تقوم إدارة المخاطر الشاملة بالتعاون مع مختلف الدوائر 
بتعريف وقياس ومعالجة المخاطر.

وما هي طرق القياس المستخدمة لذلك؟
 أحد المقاييس المهمة يتمثل في قياس المخاطر على استثمارات 
الشركة الجديدة عن طريق مؤشر “العائد على رأس المال المعدل 
بالمخاطر”، وكذلك قياس الخطر على التدفقات النقدية الخاصة 
العمالت،  السوق،  مخاطر  لمواجهة  التابعة  وشركاتها  بالشركة 
من  وهي  للشركة،  الخمسية  الخطة  على  بناء  وغيرها  المشاريع 

أحدث الطرق العالمية المتبعة لقياس المخاطر.

ما هي آلية ومنهجية إدارة المخاطر الشاملة المتبعة؟ 
مع  للتعامل  التالية  الخطوات  الشاملة  المخاطر  إدارة  تتبع 

المخاطر: 

تعريف المخاطر وتحديدها.	 
تحليل المخاطر وتقييمها عن طريق افتراض ســيناريو واقعي 	 

وقياس أثره بمقاييس مدروسة وموحدة على نطاق القطاع النفطي.
المشاركة في تقييم الفرص االستثمارية.	 
وضع حلول احترازية لهذه المخاطر ومراقبتها. 	 
إعداد تقارير إدارة المخاطر الشاملة لإلدارة العليا، مما يتيح 	 

لهــا إصــدار قــرارات مدروســة وتقليــل مــن حجــم المخاطــر التــي 
تتعرض لها الشركة وتعزيز الفرص.

مــا أهــم الطــرق المســتخدمة للتعامــل مــع المخاطــر في 
الشركة؟ 

تعرف المخاطر بشكل عام على أنها “حدث أو ظرف غير مؤكد، 
بعض  األهداف”.  على  سلبي  أو  إيجابي  تأثير  فلديه  حدث،  إذا 
وبعضها  )فرص(،  جيدة  احتماالت  فقط  معها  تجلب  المخاطر 
تجلب فقط احتماالت سيئة )تهديدات(، وبعض المخاطر األخرى 
)مثل تقلبات السعر في السوق( تجلب كال االحتمالين معها. ومن 

أهم الطرق للتعامل مع المخاطر:

جديدة  أسواق  على  واالنفتاح  االستثمار  تنويع  المشــاركة:   .1
واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة. 

2. التحويل: من خالل القيام بالتأمين.
3. الخطط البديلة: تجهيز خطط بديلة مدروسة في حال وقوع 

خطر مفاجئ.
4. تجنــب: األخطار التي لها عالقة بالصحة والسالمة والبيئة، 

فال يسمح بأي مخاطر في هذا الجانب.
5. معالجة: أغلب المخاطر يتم التعامل معها بإيجاد حلول للتقليل 

من تأثيرها أو التقليل من تكرار حدوثها.

 تنويع االستثمار واالنفتاح على 
أسواق جديدة واالستفادة من 

التكنولوجيا الحديثة
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مــا النصيحة التي تودين تقديمهــا للدوائر لتعزيز ثقافة 
إدارة المخاطر؟

أن يكون الفرد مطلعاً على آخر المستجدات والتغيرات في بيئة 
العمل، وتأثيرها على سير خطة العمل، وحالياً المصادر المتاحة 
واالحتكاك  والمؤتمرات  التقارير  مثل  كثيرة،  الشركة  لموظفي 

بالعمالء. 

وأن يتم مناقشة هذه المستجدات مع إدارة المخاطر الشاملة 
ليتم  العليا  اإلدارة  إلى  رفعها  ثم  لها،  احترازية  حلول  ووضع 

شركة صناعة الكيماويات البترولية

معالجتها قبل وقوعها، إضافة إلى ذلك، كل قسم يجب أن يكون لديه 
خطة بديلة جاهزة للعمل في حالة تغير الظروف، وليس االنتظار 
حتى حدوث الخطر، وذلك كي ال يكون القرار مفاجئاً وحتى ال تكون 

حركتنا مجرد ردود أفعال.

نقل  التركيز على  السابقة  الخبرات  وختاما،ً يجب على أصحاب 
التعيين  الجديدة حديثة  الشبابية  الطاقات  إلى  المختلفة  خبراتهم 
وتأهيلهم في مواجهة المخاطر واطالعهم على الدروس المستفادة 

ألن من طبيعة المخاطر أنها يمكن أن تتكرر في المستقبل.
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"نبض" مجلة فصلية خاصة بالقطاع النفطي


